
 

 

 

ت الدًملساػُت الؼعبُت  الجمهوزٍت الجصائٍس

وشازة الخعلُم العالي و البدث العلمي 

- مظخغاهم -حامعت عبد الحمُد ابً بادٌع 

ت و علوم الدظُير  كلُت العلوم الاكخصادًت والخجاٍز

كظم العلوم اإلاالُت و اإلاداطبت 

 

 

 

              

 

 

.  ماؾتر مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة

          بعىــــــوان 

 

  

 

 

         

 

 

: مكـــــان التربــــــص الخؼبُلـــــي

        بلدًـــت عُــــً جادلــــع 

 

:     جدذ إػساف ألاطخاذة                                                                    :                                          مً إعداد اإلاتربص

فاػمت الصهساء ملُدغ  *                                                                           زشوق عمس                                                         * 

 

 

 

 

 الصفة االسم و اللقب الرتبة عن الجامعة

جامعة مستغانم   طمار خديجة     رئيسا

 مقررا فاػمت الصهساءملُدغ   جامعة مستغانم

 مناقشا الكسي فوسية   جامعة مستغانم

 اإلاداؾبت الٗمىمُت وصوعَا في جىُٟظ ٖملُاث

 اإلاحزاهُت الٗامت
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ؤلاهداء 

٣ُه لىا في بجمام َظا         الخمض هللا ٦شحرا ٖلى جٞى

. الٗمل اإلاخىاي٘

:                ؤَضي َظا الٗمل اإلاخىاي٘ بلى

بلى مً ٖلمني الُٗاء . بلى مً ٧لله هللا بالهُبت و الى٢اع

والدي ... بلى   مً ؤخمل ؤؾمه ب٩ل اٞخساع. بضون اهخٓاع

ص . العٍص

. بلى مٗنى الخب و الخىان و الخٟاوي. بلى مال٧ي في الخُاة

. أمي الحبِبت... بلى بؿمت الخُاة و ؾغ الىظىص

 لىا بٗض هللا وٗم اإلاىظه و اإلاغقضة ثي ٧انثبلى ألاؾخاطة ا٫

 " فاػمت الصهساء ملُدغ "

 بلى ٧ل ؤنض٢اجي الظًً عا٣ٞىوي في مكىاع خُاحي، و ٧ل 

ػمالء و ػمُالث جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي و مغا٢بت 

 .2018/2019الدؿُحر صٞٗت 

                                                              زشوق عمس 
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 تشكــــــــــــرات
     وك٨غ هللا ؾبداهه و حٗالى ؤوال و هدمضٍ ٦شحرا ٖلى ؤن ٌؿغ 

لىا ؤمغها في ال٣ُام بهظا الٗمل، و بجمام اإلاكىاع الضعاس ي بىجاح و 

٤ُ مىه وخضٍ . جٞى

"      ٦ما هخ٣ضم بسالو حك٨غاجىا بلى ألاؾخاطة الٟايلت 

 "  فاػمت الصهساءملُدغ 

التي ؤٖاهدىا ٦شحرا في بهجاػ َظٍ اإلاظ٦غة و لم جبسل ٖلُىا 

بىهاثدها  و جىظحهاتها ال٣ُمت، ٞجؼاٍ هللا زحرا ٖلى ٧ل ما 

. ٢ضمخه لىا

ل بلى ٧اٞت ألاؾاجظة        ٦ما ال هيس ى ؤن هخ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

. اإلادترمحن

ب ؤو مً بُٗض و لى ب٩لمت        و وك٨غ ٧ل مً ؾاٖضها مً ٢ٍغ

م ألازذ بسزسر "و " بلحاج الحبِب " َُبت زانت ألار ال٨ٍغ

 "أخالم 

.                           إلجمام َظا الٗمل اإلاخىاي٘
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 الفهسض

 

الصفدت العىوان 

 ج_ ب  اإلالدمت العامت

ت : الفصص ألاوو   38-02مفاهُم هظٍس

 13-02عمومُاث خوو اإلاداطبت العمومُت : اإلابدث ألاوو 

 05-02حعٍسف و مبادئ اإلاداطبت العمومُت : اإلاؼلب ألاوو 

 07-05زصائص و أهداف اإلاداطبت العمومُت : اإلاؼلب الثاوي

 13-07ألاعوان اإلاكلفون بدىفُر اإلاداطبت العمومُت : اإلاؼلب الثالث

 24-14مفاهُم عامت خوو اإلايزاهُت العامت : اإلابدث الثاوي

ف اإلايزاهُت العامت و زصائصها : اإلاؼلب ألاوو   15-14حعٍس

 21-15دوزة خُاة اإلايزاهُت العامت : اإلاؼلب الثاوي

 24-22أهواع اإلايزاهُت العامت : اإلاؼلب الثالث

 38-25جىفُر عملُاث اإلايزاهُت العامت : اإلابدث الثالث

 29-25جىفُر عملُاث الىفلاث : اإلاؼلب ألاوو 

 33-29جىفُر عملُاث ؤلاًساداث : اإلاؼلب الثاوي

 37-34عجص اإلايزاهُت العامت : اإلاؼلب الثالث

 61-40دزاطت مُداهُت : الفصص الثاوي

 47-41عمومُاث خوو بلدًت عين جادلع : اإلابدث ألاوو 

 42-41 حعٍسف ملس بلدًت عين جادلع ومجاو وؼاػها  : اإلاؼلب ألاوو 
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ت و ؤلامكاهُاث: اإلاؼلب الثاوي  43لبلدًت  اإلاادًت و اإلاالُت و البؼٍس

 47-44ػسح مسخلف اإلاصالح  : اإلاؼلب الثالث

 55-48دزاطت خالت خوو أهواع اإلايزاهُاث في بلدًت عين جادلع : اإلابدث الثاوي

 53-48اإلايزاهُت ألاولُت لبلدًت عين جادلع  : اإلاؼلب ألاوو 

 55-53الحظاب ؤلادازي لبلدًت عين جادلع : اإلاؼلب الثاوي

 62-56دزاطت خالت لخىفُر عملُاث اإلايزاهُت العامت : اإلابدث الثالث

 58-56جوشَع ؤلاعخماداث  : اإلاؼلب ألاوو 

 60-58جىفُر العملُاث  : اإلاؼلب الثاوي

 61-60طلبُاث و إًجابُاث جؼبُم اإلايزاهُت العامت لبلدًت عين جادلع : اإلاؼلب الثالث

 65-64الخاجمت العامت 

 



 ؤ   



 ؤ   

: ٢اثمت ؤلاق٩ا٫

 

الهٟدت ٖىىان الك٩ل ع٢م الك٩ل 

ً بالهٝغ   01الك٩ل   03ؤهىإ ألامٍغ

 12ؤهىإ اإلاداؾبحن الٗمىمُحن   02الك٩ل 

 21صوع الخُاة اإلاحزاهُت الٗامت  03الك٩ل 

 33مغاخل جىُٟظ ٖملُاث اإلاحزاهُت الٗامت    04الك٩ل 

 

 :كائمت الجداوو 

 

 زكم الجداوو  عىوان الجداوو  ة الصفذ

 01الجضو٫ ع٢م  ظضو٫ ًبحن جؼوٍض باإلاُاٍ نالخت للكغب 41

 02الجضو٫ ع٢م  ظضو٫ ًبحن قب٨ت َغ٢اث البلضًت 41

ت للبلضًت 43  03الجضو٫ ع٢م  ظضو٫ ًبحن ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و البكٍغ

 ظضو٫ جىػَ٘ ألاظغاء في م٣غ و ملخ٣اث البلضًت خؿب صعظت الخإَُل  43

 2016لؿىت 

 04الجضو٫ ع٢م 

 05الجضو٫ ع٢م  2016 اإلاحزاهُت ألاولُت لبلضًت ٖحن جاصلـ  52-53

خماصاث للماصة  56 لىاػم م٨خب َباٖت و  ) 608ظضو٫ ًبحن جىػَ٘ ؤلٖا

 (ججلُض 

 06الجضو٫ ع٢م 

خماصاث للماصة 58  07الجضو٫ ع٢م  (جهلُداث ٦بري  ) 281ظضو٫ ًبحن جىػَ٘ ؤلٖا

 

 كائمت الازخصازاث و السموش 

 

 السمص الداللت باللغت العسبُت الداللت بالغت ألاحىبُت

Budget Premier  اإلايزاهُت ألاولُت BP 
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ش بلى حٗىص اإلاداؾبت وكإة بن  الخسلو بٗض للؿل٘ والخضماث الا٢خهاصًت اإلاىاٞ٘ ل٣ُاؽ ٦إصاة الى٣ض وخضة واجساط ألاع٢ام جاٍع

 مً ٧ان لظل٪ .اإلاالُت والٗملُاث هُا١ اإلاباصالث واحؿإ الخانل الا٢خهاصي الخُىع  هدُجت الؿلُٗت اإلا٣اًًت هٓام مً

ً الًغوعي  ا وجبُان الٗملُاث َظٍ جضٍو  .الخاظت ٖىض بزباث ٦ضلُل اؾخسضامها بهضٝ ٖلحها هٓامُت مخٗاٝع بُغ١  ؤزَغ

 ؤؾالُب ا٦دؿاب واؾخٗما٫ بلى ؾٗحها زال٫ مً وطل٪ ؤصائها وجدؿحن الهُئاث حؿُحر الٗمىمُت اإلاداؾبت اَخماماث ٞمً

ت الهُئاث إلاهالح ؤخؿً بدؿُحر حؿمذ ٢بل مً مؿخٗملت ج٨ً لم ظضًضة وج٣ىُاث  للهُئاث اإلاالي اإلاغ٦ؼ الٗمىمُت ومٗٞغ

 .الٗمىمُت

 الخابٗت والهُئاث مداؾبت الضولت ج٣ٍغب هدى وجخجه الخ٣لُضي اإلاٟهىم َظا جخٗضي هي الخالُت الىٓغة في الٗمىمُت اإلاداؾبت بن

 جبحن التي ال٣اهىهُت وألاخ٩ام ال٣ىاٖض ٖلى مسخل٠ جغج٨ؼ ؤنها  ٦ما .الٗام للما٫ ويابِ مىٓم ٧ىنها اؾدبٗاص ًٖ جبدض ٞهي لها

 مً جخسظ التي لها الخابٗت والهُئاث واإلااؾؿاث بالضولت والٗملُاث الخانت والخؿاباث اإلاحزاهُاث ومغا٢بت  جىُٟظ ٦ُُٟت وجد٨م

 .مالُتها الٗمىمُت لدؿُحر آلُت الٗمىمُت اإلاداؾبت

 و ما، َُئت ؤو َٝغ شخو مً مدضصة مضة زال٫ جد٣ُ٣ها اإلا٣غع  ؤلاًغاصاث و للى٣ٟاث ظغص هي الٗام مٟهىمها في هُت اإلاحز بن

باء ظمُ٘ و اإلاىاعص اإلاخاخت ظمُ٘ جسو و واخضة لؿىت ج٣ُض التي اإلاالُت الخؿاباث مجمٕى حٗني  هي ؤو ؤصائها، ًجب التي ألٖا

ت خؿابُت وز٣ُت خماصاث ج٣ضع ٞحها مُٗىت لضوعة بٖضاصَا ًخم ج٣ضًٍغ  و ؤلاهٟا١ ؤوظه جدضًض بمٗنى مُٗىت، لٗملُاث اإلاالُت ؤلٖا

 .َظٍ اإلاهاٍع٠ ؾخُٛي التي ؤلاًغاصاث

 مً الجاهب ٖضة ظىاهب مً طل٪ و ألَمُتها هٓغا لها الٗا٦ؿت مغآة  الم بمشابت حٗخبر ال ؤم ٖمىمُت ٧اهذ ؾىاء اإلاحزاهُت و

بي  .بها زانت محزاهُت لها بإن ج٩ىن  ملؼمت و مجبرة ماؾؿت ؤي و " اإلاالي اإلاغ٦ؼ " لىٟؿها ج٣ُُمها ؤًًا و الًٍغ

 :ؤلاػكالُت ػسح

ت ًٖ ٖباعة ؤنها ٖلى الٗمىمُت اإلاداؾبت حٗٝغ  و جىُٟظ  بظغاءاثبًبِ تهخم التي الخ٣ىُت و ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض مً مجمٖى

 جىفُر هص :الخالُت ؤلاق٩الُت هُغح مىه و للضولت، الٗامت اإلاحزاهُت في اإلالخهت الى٣ٟاث و باإلًغاصاث  زانت ٖملُاث حسجُل

 ؟ العمومُت اإلاؤطظاث في العمومُت اإلاداطبت كواعد ًؼبم العامت اإلايزاهُت عملُاث

: ػسح أطئلت فسعُت 

  ما هي اإلاحزاهُت الٗامت ؟

 ٠ُ٦ ًخم جىُٟظ اإلاحزاهُت الٗامت ؟ 

 :فسطُاث

 :آلاجُت الٟغيُاث يٗىا و ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى لئلظابت و

ت الى٣ٟاث ج٣ضًم هي الٗامت اإلاحزاهُت _  .الالػمت ؤلاًغاصاث و الٗامت الخاظاث إلقبإ الًغوٍع

 .ؤلاًغاصاث  جدهُل و الى٣ٟاث ٖملُاث جىُٟظ زال٫ مً ًخم اإلاحزاهُت الٗامت ٖملُاث جىُٟظ _

 :اإلاوطوع أطباب ازخُاز 

 :هي و اإلاىيٕى َظا الزخُاع صٞٗخىا ٦شحرة ؤؾباب َىا٥

ت يمان _ ت الىاخُت مً الٗمىمُت اإلااؾؿاث مهالح ؾحر اؾخمغاٍع  .اإلاالُت و ؤلاصاٍع

ت الىخضاث ٖلى لها الخابٗت ال٣ىاٖض و الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام جُب٤ُ _  .ؤلاصاٍع

 :طتاالدز أهمُت



  ج

 

ىا ؤ ل٣ض  :الخالي في ؤَمُتها ج٨مً و الٗمىمُت اإلااؾؿاث في ٦بحرة ؤَمُت لها الٗامت هُت ا اإلاحز ؤن ٍع

 .الٗامت هُت ا اإلاحز جىُٟظ ٍَغ٤ ًٖ اإلاخضاو٫  الٗام اإلاا٫ نٝغ و جدهُل _

 .الٗمىمُت باإلااؾؿاث مٗالجتها و بإهىاٖها اصاثؤلاًغ و الى٣ٟاث ط٦غ _

 :الدزاطت  أهداف

 مخد٨مت و مىٟهلت ؤصواع طوي  شخهحن ًىٟظَا اإلاالُت الٗملُاث _

 الٗمىمي اإلاداؾب و بالهٝغ آلامغ بحن ال٣اثمت الٗال٢ت _

 :الدزاطت خدود

. (بلضًت ٖحن جاصلـ)الخضوص اإلا٩اهُت ماؾؿت ٖمىمُت 

  .2016/2017الخضوص الؼمىُت 

 : البدث مىهج

جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي و الخدلُلي الظي ًخالءم م٘ البدض خُض اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي في الجاهب الىٓغي الظي 

ت مً ال٨خب و اإلاغاظ٘   اؾخسضمىا مً زالله مجمٖى

ؤما في الجاهب الخُب٣ُي اؾخسضمىا اإلاىهج الخدلُلي الظي ؾاٖضها ٖلى ٞهم وجىيُذ ألامغ في بلضًت ٖحن جاصلـ  

 :البدث صعوباث

 ي٤ُ الى٢ذ وه٣و اإلاٗلىماث 

 :البدث هُكص

 :فصمين إلى بتقسيمو قمنا البحث ىذا لمعالجة
 .نظرية مفاىيم :األول الفصل
.  مُضاهُت  صاعؾت:الشاوي الٟهل
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 الفصل األول                                                                                 مفاهيم نظزية

 

1 

 

: جمهُد

بن اإلاداؾبت الٗمىمُت لها صوع ٦بحر خُض ؤنها جغج٨ؼ ٖلى ال٣ىاٖض و ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جبحن و جد٨م ٦ُُٟت 

ؤًًا . جىُٟظ و مغا٢بت اإلاحزاهُاث و الخؿاباث و الٗملُاث الخانت بالضولت و اإلااؾؿاث و الهُئاث الخابٗت لها

ت مً اإلاٗامالث التي ٩ًىن ٞحها َٝغ ٖلى ألا٢ل طو َاب٘ بصاعي، خُض ؤهه َىال٪ بٌٗ  ؤنها جخُغ١ إلاجمٖى

ىت .  الٗملُاث طاث َاب٘ ؤلاصاعي التي ال جسً٘ لىٓام مداؾبي الٗمىمي ٧الخؿاباث الخانت بالخٍؼ

 



 الفصل األول                                                                                 مفاهيم نظزية
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 :عمومُاث خوو اإلاداطبت العمومُت: اإلابدث ألاوو 

حعٍسف و مبادئ اإلاداطبت العمومُت : اإلاؼلب ألاوو 

حعٍسف اإلاداطبت العمومُت : أوال

: حعٍسف

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت 15/08/1990 اإلااعر في 21-90اإلاداؾبت الٗمىمُت مً مىُل٤ هو اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن 

الٗمىمُت، وبمدخىي َظٍ اإلااصة وؿخسلو ؤن اإلاداؾبت الٗمىمُت هي ألاخ٩ام الخىُٟظًت الٗامت التي ًدضصَا 

َظا ال٣اهىن والتي جُب٤ ٖلى اإلاحزاهُاث والٗملُاث اإلاالُت التي حكمل ٖملُاث جىُٟظ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث 

ىت و٦ظا هٓام مداؾبتها  1.والٗملُاث الخٍؼ

ف اللاهووي : الخعٍس

ت ال٣ىاهحن اإلاُب٣ت ٖلى حؿُحر الى٣ىص الٗامت َظا الخٍٗغ٠ الظي ٌٗض ج٣لُضًا مؿخىحى مً اإلاغؾىم " هي مجمٖى

، 1962صٌؿمبر29، والظي ْل َُلت ٢غن مً الؼمً بلى ٚاًت نضوع مغؾىم 1868ماي31الٟغوس ي الهاصع في 

اهُبا١ اإلاداؾبت  خُض ؤن َظا الخٍٗغ٠ ؤنبذ آلان بُٗضا ًٖ الىا٢٘ بٟٗل الخُىع الخانل في هُا١

م مً الخىؾ٘ في مضلىلها حكمل ٧ل ألامىا٫ طاث الُاب٘ الى٣ضي  لى الٚغ الٗمىمُت، ٦ما ؤن الى٣ىص الٗامت ٖو

 2".ؤي ٧ل وؾاثل الضٞ٘ لها ؾغ ٢اهىوي و٢ىة بظغاثُت

اث بال بنها حؿدشني "  ٦ظا ٢ُض اإلادٟٓت ؤي ٧ل ؾىضاث الخ٣ى١ والضًىن اإلادىلت آظال بلى جدهُالث ومضٖٞى

". ألامىا٫ ٚحر الى٣ضًت ٧ال٣ٗاعاث واإلاى٣ىالث واإلاىاص التي ؤنبدذ الُىم يمً مجا٫ جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت

ت مً ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى حؿُحر الى٣ىص الٗامت"  "  هي مجمٖى

ه٣ىص الضولت، "  بإنها 1962 ماي 31َظا الخٍٗغ٠ ٌٗض ج٣لُضا مؿخىحى مً اإلاغؾىم الٟغوس ي الهاصع في 

ا بلى ٢ىاٖض اإلاداؾبت " اإلاداٞٓاث، البلضًاث، و اإلااؾؿاث الٗمىمُت  ل٨ً ألامىا٫ التي جسً٘ حؿُحَر

الٗمىمُت لم ٌٗض ٌكتٍر ٞحها ؤن ج٩ىن مل٩ا للهُئاث الٗمىمُت ٞاألمىا٫ الخانت التي ٌٗض بها بلى الهُئاث 

 جهبذ زايٗت لىٟـ ال٣ىاٖض و حؿمى باألمىا٫ الخانت اإلاىٓمت

ف الخلني  :الخعٍس

ت ال٣ىاٖض الخانت بٗغى الخؿاباث الٗمىمُت "  "  هي مجمٖى

ٌٗخبر َظا الخٗبحر ظض ي٤ُ خُض ًدهغ مضلى٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت في ج٣ىُت ٖغى خؿاباث الهُئاث 

الٗمىمُت و م٘ ؤن مجالها ٌكمل بياٞت بلى طل٪ الٗملُاث اإلاالُت لآلمغ بالهٝغ و اإلاداؾبحن الٗمىمُحن 

 .َاالء

 

                                                 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة  1 ضة الغؾمُت ع٢م15/08/1990 مً ال٣اهىن اإلااعر في 1الجمهىعٍت الجؼاثٍغ  1131، م 35، الجٍغ
٤ هٓام مداؾبي مالي ظضًض، َبٗت2 اث الجامُٗت، ؾىت2 ٦كغ ٖاقىع، ؤنى٫ و مباصت ؾحر الخؿاباث ٞو   .                                                                                                     27، م2010، صًىان اإلاُبٖى
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: الخعٍسف ؤلادازي 

ُٟت  ت حٗٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت ؤنها ٢ىاٖض ٖغى الخؿاباث الٗمىمُت و جىُٓم ْو مً وظهت هٓغ بصاٍع

ُٟت  ت في الخٍٗغ٠ جدؿم في ْو اإلاداؾبحن الٗمىمُحن ٚحر ؤن الخٍٗغ٠ ًب٣ى آلازغ مدضوصا ٧ىن الؿمت ؤلاصاٍع

ً بالهٝغ ُٟت آلامٍغ خُض ًم٨ً ظم٘ مسخل٠ الجىاهب التي مؿتها . اإلاداؾبحن الٗمىمُحن و حؿدشني جىُٓم ْو

الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت و ج٣ضًم حٍٗغ٠ قامل للمداؾبت الٗمىمُت و حٗني اإلاداؾبت الٗمىمُت ٧ل  

ال٣ىاٖض و ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جبحن و جد٨م ٦ُُٟت جىُٟظ و مغا٢بت اإلاحزاهُاث و الخؿاباث و الٗملُاث 

 1.الخانت بالضولت و اإلاجلـ الضؾخىعي و اإلاجلـ الكٗبي و اإلااؾؿاث

ُٟت اإلاداؾبحن الٗمىمُحن " بن بياٞت ٖىهغ  بلى ما ؾب٤ مً الخٗاٍع٠ َى الظي ظٗل َظا " جىُٓم ْو

الخٍٗغ٠ بصاعي، و ل٨ىه مدضوص ألهه ٌؿدشني آلامغ بالهٝغ و ٦ظا الجىاهب ألازغي التي جضزل يمً مجا٫ 

 2.جُب٤ُ ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت

: حعٍسف عام للمداطبت العمومُت

ت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخ٣ىُت اإلاُب٣ت ٖلى جىُٟظ محزاهُاث الهُئاث الٗمىمُت و بُان ٖملُاتها اإلاالُت و  هي مجمٖى

ً بالهٝغ و اإلاداؾبحن الٗمىمُحن . ٖغى خؿاباتها و مغا٢بتها اإلادضصة إللتزاماث و مؿاولُاث آلامٍغ

مبادئ اإلاداطبت العمومُت : ثاهُا

: للمداؾبت الٗمىمُت زالر مباصت و هي

. الٟهل بحن الٟغنت و الٗمل: مبضؤ ال٣اهىوي_ 

. الٟهل بحن آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي: مبضؤ ؤلاصاعي _ 

. ٖضم جسهُو ؤلاًغاصاث لضٞ٘ الى٣ٟاث: مبضؤ الخ٣ني_ 

: اإلابدأ اللاهووي/ 1

 ٠ ، اإلاداؾب  )هي الٟهل بحن الٟغنت و الٗمل، الٟغنت هي جغ٥ اإلاباصعة للمْى آلامغ بالهٝغ

٤ ال٣ىاهحن و. في ٦ُُٟت بهجاػ مهمت ما و طلل٪ في بَاع جىُٟظ اإلاحزاهُت (الٗمىمي   و الخىُٓم َى الٗمل ٞو

. ال٣ىاٖض زانت جل٪ اإلاضعظت في ٢اهىن اإلاالُت و اإلاحزاهُت

بمىظب َظا ألامغ ٞةن ٧ل ما َى قغعي ؤو ٢اهىوي ًضزل في مٟهىم اإلاحزاهُت و مً ازخهام اإلاداؾب 

ُت ؤو . الٗمىمي، بِىما ًضزل في مجا٫ اإلاالثمت ٧ل ما َى ناصع مً ٢غاعاث شخهُت لآلمغ بالهٝغ ٞالكٖغ

اع  ت اإلاٟٗى٫، و ال الخغوط  ًٖ ؤلَا ٤ ال٣ىاهحن ؾاٍع ال٣اهىهُت جخٗل٤ ب٩ل ما َى قغعي ؤو ٢اهىوي ؤي الٗمل ٞو

ٟحن الٗمىمُحن ,ال٣اهىوي اإلاؿُغ لل٣ُام بمسخل٠ اإلاهام اإلاالُت للمداؾب  ؤما اإلاالثمت ٞخٗني اإلاباصعة للمْى

اع ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها  . لل٣ُام بمهامهم و ل٨ً في ؤلَا

                                                 
.        12، م2004ٖلي ٌؿٗض، ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت، َبٗت َغمت، الجؼاثغ، ؾىت  1  

. 14 ٖلي ٌؿٗض ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م 2
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: اإلابدأ ؤلادازي /2

َى الٟهل بحن آلامغ بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي، ٞٗلُه جىُٟظ اإلاحزاهُت ًًمها ٧ل اإلاؿاَمحن في بهجاػ 

ظٍ . الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بخدهُل ؤلاًغاصاث ، وجل٪ اإلاخٗل٣ت بضٞ٘ الى٣ٟاث اإلاغزو به بمىظب اإلاحزاهُت َو

ً بالهٝغ واإلاداؾبحن  م آلامٍغ اث٠ اإلااطاة َو حن ًمحز بُجهم خؿب َبُٗت الْى ا ؤٖىان بصاٍع الٗملُاث ًىجَؼ

ُٟخحن جخٗل٤ بمهخحن  سً٘ لٗضة ؤؾباب الْى الٗمىمُحن ٌٗخبر مبضؤ ؤؾاس ي مً مباصت اإلاداؾبت الٗمىمُت ٍو

ت ومهمت مالُت)مسخلٟخحن َما  1  .(مهمت بصاٍع

 :اإلابدأ الخلني / 3

ال٨ٟغة التي ًخًمجها َظا اإلابضؤ هي ؤن ٧ل ألامىا٫ الٗمىمُت الىاججت ًٖ جدهُل ؤلاًغاصاث ال ًم٨ً الٛل٤ 

و ٧اهذ َظٍ ال٨ٟغة مهضع ,ٖلحها في الخؼاهت و جسهُهها في هٟـ الى٢ذ لدؿضًض ه٣ٟاث مُٗىت و مدضصة 

 2 .٢اٖضجحن َامخحن في الىٓام اإلاالي الجؼاثغي 

مجمٕى ٖىانغ اإلاحزاهُت ًجب حسجبلها خؿب ٢ُمتها ,ٖضم جسهو ؤلاًغاصاث لضٞ٘ الى٣ٟاث خؿً َظا اإلابضؤ 

اصة ؤو الى٣هان و ال جسهو َظا اإلابضؤ جد٨مه ٢اٖضجحن  : الٟٗلُت صون الٍؼ

ا حؿخٗمل لخُُٛت , وخضة ألاوكُت اإلاالُت ل٩ل ماؾؿت ٖمىمُت :اللاعدة ألاولى  ٧ل ألامىا٫ مهما ٧ان مهضَع

. ه٣ٟاتها مهما ٧اهذ َبُٗتها 

ظا ما جا٦ضٍ اإلااصة  144ؾُيخج ًٖ َظٍ ال٣اٖضة وظىص نىضو١ واخض وخؿاب ظاعي ل٩ل ماؾؿت ٖمىمُت، َو

اإلاداؾبت له نىضو١ واخض، وبمىظب جغزُو مً وػاعة اإلاالُت خؿاب ظاعي "مً ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت 

" واخض

ا ٞهي حؿخٗمل ل٩ل الى٣ٟاث الخانت بهظٍ الهُئت الٗمىمُت  ٧ل الؿُىلت لهُئت ٖمىمُت مهما ٧ان مهضَع

. ومهما ٧اهذ َبُٗت الى٣ٟاث

ىت مً ٢بل و٦ظل٪ ألامىا٫ الٗمىمُت بطا حك٩ل ظملت مً الاؾخٗضاصاث اإلاالُت : اللاعدة الثاهُت  حؿُحر الخٍؼ

. التي جىي٘ جدذ جهٝغ اإلااؾؿاث الٗمىمُت، والتي حؿحر مً َٝغ الضولت

٧ل الؿُى٫ الى٣ضًت للهُئاث الٗمىمُت هي في هٟـ الى٢ذ مل٪ لها ومؿحرة مً َٝغ الضولت، خُض ٧اهذ 

ش 17-84 مً ال٣اهىن 8اإلااصة دت في مى٘ جسهُو 07/07/1984 الهاصعة بخاٍع  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت نٍغ

ؤلاًغاصاث الٗمىمُت لى٣ٟاث ٖمىمُت مُٗىت ومدضصة، بط ؤن ٧ل ؤلاًغاصاث حؿخٗمل لخُُٛت ه٣ٟاث اإلاحزاهُت 

ال ًم٨ً جسهُو ؤي بًغاص لخُُٛت ه٣ٟاث زانت وحؿخٗمل : "الٗامت للضولت، وههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي

 3"مىاعص الضولت لخُُٛت ه٣ٟاث اإلاحزاهُت الٗامت للضولت بال جخمحز

                                                 
ىت، مظ٦غة لىُل قهاصة الضعاؾاث الٗلُا، الجؼاثغ، ؾىت  .65، م2006و٢اص ؤخمض، ٖملُاث اإلاحزاهُت و ٖملُاث الخٍؼ 1  

.99، م2001 خؿحن الهٛحر، صعوؽ في اإلاالُت الٗامت، صاع اإلادمضًت الٗامت، الجؼاثغ، ؾىت 2
  

، م  .101خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3  
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: مبدأ جسفُع الىفلاث/ 4

بطا ٧ان مبضؤ ٖضم الخسٌُٟ َى الظي ًد٨م ؤلاًغاصاث ٞةن الى٣ٟاث ًد٨مها مبضؤ الخسهُو بمٗنى ؤن 

خماصاث اإلاالُت اإلا٣ترخت في اإلاحزاهُت ًجب ؤن جسهو بض٢ت وطل٪ إلعؾاء الاهًباٍ وحؿهُل اإلاغا٢بت ٢بل  ؤلٖا

  1.الهُئاث الغ٢ابُت اإلاسخلٟت

: زصائص و أهداف اإلاداطبت العمومُت :اإلاؼلب الثاوي 

: زصائص اإلاداطبت العمومُت :أوال 

ا في الخالي  ت مً الخهاثو التي هىظَؼ : جخمحز اإلاداؾبت الٗمىمُت بمجمٖى

: اإلاداطبت العمومُت إػاز مداطبي مميز/ 1   

اإلاداؾبت بهٟت ٖامت هي هٓام مٗلىماث وبَاع جىُٓمي الظي ٌؿمذ بدسجُل مُُٗاث ع٢مُت للماؾؿت 

ً الخ٩ال٠ُ وألاؾٗاع، ٦ما بن  ؤنى٫ وزهىم وهدُجت الضوعة وويُٗت اإلااؾؿت واججاٍ الٛحر و٦ظا ٦ُُٟت ج٩ٍى

اإلاداؾبت الٗمىمُت ج٣لُضًا ٧اهذ جُل٤ ٖلحها مداؾبت الهىضو١ خُض ٧اهذ مىظهت باججاٍ اإلاغا٢بت اإلادضصة 

ل ألامىا٫ وؾغ٢تها و جبضًض اإلاا٫ الٗام ؤما الىٓغة الخالُت للمداؾبت  للى٣ٟاث والى٢اًت مً التهغب وجدٍى

ب مداؾبت الضولت والهُئاث الخابٗت لها مً  الٗمىمُت ٞهي جخٗضي َظا اإلاٟهىم الخ٣لُضي وجخجه هدى ج٣ٍغ

ني . اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

: اإلاداطبت العمومُت هي فسع مخسصص / 2   

جدخل اإلاداؾبت الٗمىمُت م٩اهت َامت في ال٣اهىن اإلاالي الجؼاثغي، خُض ؤن اؾخ٣اللُت ال٣اهىن اإلاداؾبت 

الٗمىمُت ؤنبذ خ٣ُ٣ت واضخت وظلُت خُض ؤن جًاٝ ل٣ىاٖض زانت بها في حؿُحر الٗال٢اث الضازلُت 

 .للهُئاث الٗمىمُت وحٗخبر َظٍ ال٣ىاٖض مىٓمت ومغ٢مت للٗملُاث اإلاالُت لضي الهُا٧ل وماؾؿاث الضولت

ج مً اللواعد اللاهوهُت و اللواعد الخلىُت / 3    : اإلاداطبت العمومُت مٍص

 :اللواعد اللاهوهُت  . ؤ

 و اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت و اإلاغاؾُم الخىُٟظًت الخانت 1990ؤوث 15اإلااعر في21/90 ٌٗخبر ال٣اهىن ع٢م 

ؿمى ٖاصة ب٣اهىن  بخُب٣ُه و َى اإلاهضع ألاؾاس ي لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ َو

ُٗت مخٗل٣ت باإلاداؾبت الٗمىمُت و التي جخمشل في الضؾخىع و . اإلاداؾبت الٗمىمُت  ٦ما وظضث ٖضة ؤخ٩ام حكَغ

 .ؤلاظتهاص ال٣ًاجي 

 

 

 

                                                 
، م .102 خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1
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 :اللواعد الخلىُت  .ب

تهضٝ ال٣ىاٖض الخ٣ىُت بهٟت ٖامت بلى بُان وون٠ الٗملُاث اإلاالُت للهُئاث الٗمىمُت و جدضًض ٦ُُٟاث 

ت مً الخٗلُماث الهاصعة ًٖ  حسجُلها و ٖغى الخؿاباث اإلاخٗل٣ت بها و ج٩ىن َظٍ ال٣ىاٖض مدضصة في مجمٖى

. وػاعة اإلاالُت

: أهداف اإلاداطبت العمومُت :ثاهُا 

: بما ؤن اإلاداؾبت الٗمىمُت هٓام حؿُحر و بٖالم و مغا٢بت ٞهي جد٣٣إَضاٝ هظ٦غ مجها 

:  خماًت ألامواو العمومُت  .1

بن اإلاداؾبت َضٞها بالضعظت ألاولى خماًت ؤمىا٫ الٗامت مً ٧ل ؤق٩ا٫ الخالٖب وما ٌؿمى بؿالمت 

 (....ٚل، ازخالؽ، جبظًغ )اؾخسضامها

:  طمان جسزُص و إخترام جسزُصاث اإلايزاهُت  .2

مً الىاضح ؤن محزاهُت الهُئاث الٗمىمُت حٗض الىز٣ُت ألاؾاؾُت في ج٣ضًغ ه٣ٟاث وبًغاصاث َظٍ الهُئاث للؿىت 

ت اإلاٟٗى٫، وبطا ٧ان  ها وطل٪ َب٣ا لل٣ىاهحن وألاهٓمت ؾاٍع اإلاالُت وجغزو لها ٖلى الخىالي بخدهُلها ونٞغ

ذ واإلاهاص٢ت ٖلحها جضزل  اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث وبظغاءاث جدًحر اإلاحزاهُت وج٣ضًمها ٦هُئت اإلاضاولت اإلاٗىُت للخهٍى

يمً اإلاجا٫ الىاؾ٘ للما٫ الٗام، ٞةن الضوع الخاؾم للمداؾبت الٗمىمُت ًىو ٖلى جىُٟظ ومغا٢بت 

. الٗملُاث اإلاخهلت بظل٪ إلظغاء َظا الخىُٟظ في بَاع الخ٣ىُاث اإلاداؾبُت اإلاٗمى٫ بها

 1:خظً حظُير الهُئاث العمومُت .  3   

بن الهضٝ الظي حؿعى اإلاداؾبت الٗمىمُت بلى جد٣ُ٣ه مً زال٫ الخُىع التي بضؤث حكهضٍ والؾُما ٖلى 

اإلاؿخىي الخ٣ني وطل٪ با٢ترابها قِئا ٞكِئا مً اإلاداؾبت الخانت ومداولت بٖخماص البٌٗ مً ألاؾالُب 

 :وج٣ىُاتها، وبن اإلاداؾبت الٗمىمُت حؿمذ بما ًلي

 ت ٧لٟت وؤؾٗاع مغصوصًت الخضماث  .مٗٞغ

 ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للهُئاث الٗمىمُت  .مٗٞغ

 ت  .جدضًض الىخاثج الؿىٍى

 ىُت  .صمج الٗملُاث اإلاالُت وهخاثج اإلاداؾبت الَى

 : جدلُم السػادة في ؤلاهفاق  .1

بطا ٧اهذ الغقاصة في ؤلاهٟا١ َضٝ جد٤ُ٣ الهٝغ بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت ٣ٞض وظب مً باب ؤولى مغاٖاتها في 

غي في بؾخٗما٫ ألامىا٫ ومىه جٟضي جبظًغ  حؿُحر الهُئاث الٗمىمُت وج٣ُُض مؿغي َظٍ الهُئاث بها ٦مبضؤ ظَى

                                                 
1 .12، م2011َاَغ ػعو١، جإصًت الى٣ٟاث الٗمىمُت، ٦خب مُٟضة في اإلاداؾبت الٗمىمُت، ؾىت 
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ؤلاًغاصاث في ه٣ٟاث بآَت ؤو مهغوٞاث ػاثضة ؤو ٚحر م٣غعة في اإلاحزاهُت ظٗلها حُٗي الى٣ٟاث حُُٛت ٧اُٞت 

ٗض َظا َضٞا عثِؿُا باليؿبت للمداؾبت الٗمىمُت . َو

: ألاعوان اإلاكلفون بدىفُر اإلاداطبت العمومُت : اإلاؼلب الثالث 

: آلامس بالصسف : أوال 

   ordonnateur'1    lحعٍسف آلامس بالصسف  .1

ه اإلااصة  ل  ٌٗض ألامغ بالهٝغ في َظا ال٣اهىن ٧ل , 21-90 مً ال٣اهىن 23آلامغ بالهٝغ ٦ما حٗٞغ شخو ًَا

. 21.20.19.18.17.16بلى جىُٟظ الٗملُاث اإلاكاع بلحها في اإلاىاص 

ظٍ الٗملُاث هي ه, الخهُٟت,ؤلازباث : َو ٌٗخبر آلامغ : " ٦ما ًلي" جي دو فو" الالتزام وألامغ بالضٞ٘، و٢ض ٖٞغ

بالهٝغ ٖمىمُا لئلًغاصاث والى٣ٟاث، ٧ل شخو له نٟت اؾم الضولت ؤو الجماٖاث اإلادلُت ؤو َُئت ٖمىمُت 

، وبزباث ؤو جهُٟت خ٤ ؤو صًً ؤو ألامغ بخدهُل َظا الخ٤ ؤو حؿضًض الضًً الىاش ئ  "و٢ض ٖٝغ. إلبغام الهٝغ

ىن لهم" أهدًسي ببيرو ُٟتهم ألاؾاؾُت وهي الدؿُحر خ٤ ال٣ُام . آلامغون بالهٝغ َم بصاٍع باإلياٞت بلى ْو

ُٟت مالُت ؤزغي مما ًجٗلهم ًيخمىن به٩ُل زام، ًسخل٠ بازخالٝ ؤؾاؾُحن وعثِؿُحن  .....بْى

 :أهواع آلامسون بالصسف  .1

دضص بظغاءاث اإلاداؾبت التي ًمؿ٨ها آلامغ 1991ؾبخمبر07 اإلااعر 13-91 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 6اإلااصة   ٍو

، و٦ُُٟتها و٢ض نى٠ ال٣اهىن  :  آلامغون بالهٝغ بلى25 في ماصجه ع٢م 21-90بالهٝغ

ً بالصسف ؤلابخدائُين أو السئِظُين/   أ  les ordonnateurs primaires: آلامٍس

خماصاث  ٌ الٖا م الظًً ًهضعون ألاوامغ بالضٞ٘ لٟاثضة الضاثىحن وؤوامغ ؤلاًغاصاث يض اإلاضهُحن وؤوامغ جٍٟى َو

حن ً بالهٝغ الشاهٍى   2.لٟاثضة آلامٍغ

:  مً ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت، ٞةن آلامغون بالهٝغ ألاؾاؾُحن َم26وخؿب اإلااصة 

  ني ومجلـ اإلاداؾبت اإلاؿاولىن اإلا٩لٟىن بالدؿُحر اإلاالي اإلاجلـ الضؾخىعي، واإلاجلـ الكٗبي الَى

 .زم و٢٘ حٗضًل وؤي٠ُ مؿاولي حؿُحر مجلـ ألامت ومجلـ الضولت

  ل الىػعاء لهم نٟت آلامغ بالهٝغ الغثِس ي للمحزاهُت الٗامت للضولت، وألانل ؤن الىػٍغ ألاو٫ َى اإلاَا

 .الىخُض في بَاع عزهت اإلاحزاهُت بة٢غاٍع لئلًغاصاث وحؿضًض الى٣ٟاث

 ىن اؾم الىالًت ولخاؾبها  مً 88خُض جىو اإلااصة . الىالة َم آلامغون بالهٝغ ٖىضما ًخهٞغ

 . ب٣اهىن الىالًت ٖلى ؤن الىالي َى آلامغ بالهٝغ الغثِس ي باليؿبت إلاحزاهُت الضولت70-90ال٣اهىن 

 ىن لخؿاب البلضًاث  . عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت ٖىضما ًخهٞغ

                                                 
، م .72 و٢اص ؤخمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلاىاص مً  ضة الغؾمُت ع٢م15/10/1990، اإلااعر في 21-90، ٢اهىن 29-21 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ .35، الجٍغ 2
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  اإلاؿاولىن اإلاٗىُىن ٢اهىهُا ٖلى مهالح الضولت اإلاؿخُٟضة طاث َاب٘ بصاعي ٖىضما ًىٟظون ٖملُاث

 .زانت باإلااؾؿت اإلاُٗىحن ٖلى عؤؾها

ين/ ب      1:آلامسون بالصسف الثاهٍو

خماصاث  حن َم الظًً ًهضعون خىالاث الضٞ٘ لٟاثضة الضاثىحن في خضوص الٖا ً بالهٝغ الشاهٍى آلامٍغ

 اإلاٟىيت وؤوامغ جدهُل ؤلاًغاصاث يض اإلاضهحن، ٦ما ٌٗخبر ٧ل مؿاو٫ ٖلى َُئت ٖمىمُت ٚحر 

ٌ بٖخماصاث  لهالح آلامغ بالهٝغ الشاهىي   .مخمخٗت باالؾخ٣ال٫ اإلاالي وبهما ٖلى ؾبُل جٍٟى

ع / ج  2:آلامسون بالصسف اإلاظخسلفون أو بالخفٍو

 ل٩ل آمغ بالهٝغ الخ٤ في ؤن ًٟىى نالخُخه اإلاداؾبُت في خضوص 29 اإلااصة 90/21 ٌُٗي ال٣اهىن 

ٟحن مغؾمحن ٩ًىهىن جدذ ؾلُخه اإلاباقغة،  ٌ بةمًاء بلى اإلاْى ازخهاناجه وجدذ مؿاولُخه بةُٖاء جٍٟى

ُه ٌ شخص ي ًؼو٫ ٖىض اهتهاء مهام ؤخض َٞغ ضا الخٍٟى ٦ما َاالء ال ًخضزلىن بال بهٟت اؾخصىاثُت . َو

٣ىم بخُٗجهم آلامغ بالهٝغ م٘  ً بالهٝغ اإلاسخهحن في خالت ُٚابهم ؤو خضور ماو٘ لهم ٍو ٌ آلامٍغ لخٍٗى

. جبلُٜ اإلاداؾب الٗمىمي

: آلامس بالصسف الوخُد /   د

ني ول٨ً بد٨م َبُٗتها الجٛغاُٞت ٌؿخدؿً حسجُلها باؾم شخو مدلي ٦ٟئ  َىا٥ ٖملُاث طاث َاب٘ َو

ا، ٖاصة ما ٩ًىن الىالي باليؿبت لٗملُاث الخجهحز ٚحر اإلامغ٦ؼة ٞالىالي َىا ٌٗخبر آلامغ بالهٝغ الىخُض  لدؿُحَر

ً بالهٝغ الابخضاثُحن .  ألهه ًمشل ظمُ٘ آلامٍغ

 

                                                 

.08، ص2014لوني نصيرة، محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة بويرة، سنة  1
  

.12لوني نصيرة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ً بالصسف " :    1الؼكص   "أهواع آلامٍس

لووي هصيرة، مداطساث في ملُاض اإلاداطبت العمومُت، حامعت : اإلاصدز على اطدىادا   مً إعداد اإلاتربص

سة، طىت    .08، ص2014البٍو

 :اإلاداطب العمومي: ثاهُا

: حعٍسف اإلاداطب العمومي/ 1

َى ٧ل ٖىن له الهٟت ال٣اهىهُت للمٗاعيت باؾم الضولت ؤو الجماٖاث اإلادلُت، والهُئاث الٗمىمُت، ٖملُاث 

ٗخبر اإلاداؾب الٗمىمي زاوي مغا٢ب لخىُٟظ  ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث وخُاػة وجضاو٫ ألامىا٫ ، وال٣ُم الٗمىمُت َو

 1.الى٣ٟاث الٗمىمُت بٗض اإلاغا٢ب اإلاالي

م م٩لٟىن بال٣ُام بٗضص مً الٗملُاث  ٟىن ًخم حُُٗجهم مً َٝغ وػٍغ اإلاالُت َو اإلاداؾبحن الٗمىمُحن مْى

 2:اإلاسخلٟت خضصَا ال٣اهىن، و اإلاداؾبىن َم

 ألامحن الٗام للمهاٍع٠. 

 ٢ابٌ اإلاالُت. 

 اإلاداؾبىن باإلاغا٦ؼ الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت بالخاعط. 

 مداؾبي اإلااؾؿاث الٗمىمُت. 

                                                 
، المتعمق بإجراءات و كيفيات و 07/09/1991، المؤرخ في 91/313الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي   1

  .1648، ص11/09/1991، الصادرة في 43 اآلمرون بالصرف و المحاسبون، الجريدة الرسمية رقممحتويات
.12طاىر زروق، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 اإلاداؾب اإلاغ٦ؼي ألمال٥ الضولت الخانت. 

 خاٞٔ مؿخىصٕ الُاب٘ الجباجي. 

: مهام اإلاداطب العمومي/ 2

بن مهمت اإلاداؾب الٗمىمي هي جىُٟظ اإلاغخلت ألازحرة للى٣ٟت اإلامشلت في الضٞ٘ وفي َظٍ اإلاغخلت ًمىذ ال٣اهىن 

لُه ٞةن ٧ل ه٣ٟت ال حؿخىفي جإقحرة اإلاداؾب ، ٖو الٗمىمي ال  اإلاداؾب الٗمىمي ؾلُت الغ٢ابت باآلمغ بالهٝغ

ت إلجمام مغخلت الضٞ٘ و٢بل ؤن ًمىذ الخإقحرة الخانت ٖلُه ؤن  ًم٨ً حؿضًضَا وبالخالي ج٩ىن الخإقحرة يغوٍع

:                                 ًخد٤٣ مما ًلي

ًجب ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي الخد٤٣ مً ؤن اإلامط ي ٖلى الخىالت َى : نٟت آلامغ بالهٝغ ؤو اإلاٟىى له

ل الظي له الخ٤ في ؤلامًاء . ؤلاصاعي اإلاَا

ُت ٖملُاث الخهُٟت . ؤ خُض ًجب الخد٤٣ مً ص٢ت الخؿاباث اإلادضصة إلابلٜ الضًً وجُاب٣ه م٘ :  قٖغ

 .الىزاث٤ ؤلاجبازُت، و٦ظل٪ مً صخت ال٣اٖضة اإلاالُت اإلاسههت لئلٖخماصاث

خماصاث . ب غ ؤلٖا خماصاث ٧اُٞت لدؿضًض الى٣ٟت، و٦ظل٪ الخإ٦ض مً :  الغ٢ابت ٖلى جٞى ؤي الخد٤٣ مً ؤن الٖا

ؤن الضًً الىاظب حؿضًضٍ لم ٌؿ٣ِ ؤي لم جمغ ٖلُه ؤعبٗت ؾىىاث، ببخضاءا مً ؤو٫ ًىم مً الؿىت 

 .اإلاالُت التي ؤنبذ ٞحها الضًً مؿخد٤

ًجب ٖلى اإلاداؾب الخإ٦ض والخد٤٣ مً ٖضم وظىص :  الخد٤٣ مً ؤن الضًىن لِؿذ مدل مٗاعيت . ث

ت اإلاالُت للضاثً ٦ما ًجب الخد٤٣ مً ؤن اإلابلٜ اإلاضٕٞى  مٗاعيت ٖلى الضٞ٘، وبن وظضث ج٣ىم بالؿىٍى

 .َى لهالح الضاثً الخ٣ُ٣ي

ٌ الضٞ٘: هخاثج ع٢ابت اإلاداؾب الٗمىمي.  ٌ  1:وجخمشل في ٢بى٫ ؤو ٞع

ُت ؤو ألخ٩ام الخىُٓم اإلاٗمى٫ به ًُُ٘ اإلاداؾب  ٢بى٫ ال٣ُام بالدؿضًض بن لم جٓهغ ؤي مسالٟاث قٖغ

ى ما ٌؿمذ بدؿلُم اإلابلٜ للضاثً اإلاٗني . الٗمىمي جإقحرة ٢ابلت للضٞ٘ َو

ُت الى٣ٟت الٗمىمُت، ُٞجب ٖلُه ون٠ ٖملُت حؿضًض  ٌ ال٣ُام بدؿضًض ٖىض مُشا١ زُإ ًمـ قٖغ ٞع

ٌ ، مدضصا ألؾباب الٞغ ٣ىم بةٖالم آلامغ بالهٝغ . ٍو

: أهواع اإلاداطبين العمومُين/ 3

: الخصيُف بدظب الشخص اإلاعىوي العمومي_ أ

:    َى اإلا٩ل٠ بدىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت و َم :  اإلاداطب العمومي السئِس ي

: باليؿبت للضولت هجض

                                                 
1
، 15/08/1990، الصادرة في 35، الجريدة الرسمية رقم15/08/1990، المؤرخ في 21-90الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون   

  .1135ص
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ىت َى الظي ًخىلى ظمُ٘ مداؾباث مداؾبي الضولت  _                الٗىن اإلاداؾبي اإلاغ٦ؼي للخٍؼ

ىت      _  ت جىُٓم بزخهاناث و ٖمل اإلاهالح الخاعظُت للخٍؼ ىت اإلاغ٦ٍؼ ؤمحن الخٍؼ

ىت و مجها الخ٨ٟل بمٗاقاث اإلاجاَضًً      _  ىت الغثِس ي ًخ٨ٟل بٗملُاث الخٍؼ ؤمحن الخٍؼ

ىت الىالثُت مهمخه ألاؾاؾُت في صٞ٘ ه٣ٟاث محزاهُت الىالًت و جدهُل بًغاصاتها      _  ؤمحن الخٍؼ

الٗىن اإلاداؾبي اإلاغ٦ؼي للمحزاهُاث اإلالخ٣ت م٩ل٠ بخجمُ٘ ٖملُاث اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت      _ 

: باليؿبت للجماٖاث اإلادلُت  هجض 

ىت الىالثُت باليؿبت للىالًت      _  ؤمحن الخٍؼ

ىت البلضًت باليؿبت للبلضًت      _  امحن زٍؼ

 باليؿبت للماؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي 

:   اإلاداطب العمومي الثاهوي 

م ٢ابٌ الًغاثب  ٢ابٌ , ٢ابٌ ؤمال٥ الضولت , َى الظي ًخىلى ججمُ٘ ٖملُاث اإلاداؾب الغثِس ي َو

ض و اإلاىانالث , الجماع٥   ٢.1ابٌ الدسجُل, ٢ابٌ البًر

: الخصيُف بدظب الوظُفت_ ب

  ُتها و : اإلاداؾبىن اإلاسههىن َم اإلاُٗىىن ًدىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت الٗمىمُت بٗض مغا٢بت قٖغ

جدمل اإلاؿاولُت ٖجها و بٖخباعا لضوعَم الغثِس ي في مجا٫ الى٣ٟاث ٞةن اإلاداؾبحن اإلاسههحن 

 .ٌؿمىن ؤخُاها بمداؾبي الضٞ٘ 

 م مً اإلاداؾبحن                              : مداؾبى الترجِب َم الظًً ًخىلىن ججمُ٘ الٗملُاث اإلاىٟظة مً َٝغ ٚحَر

  .آلازٍغً ٞهم ال ٌكاع٧ىن في الخىُٟظ و بهما بترجِب البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاغؾلت مً ٢بل اإلاداؾبحن  

 م ؤمىاء الهىضو١ ٞةن اإلاداؾبحن الٗمىمُحن : اإلاداؾبى بالى٣ىص و اإلاداؾبىن باإلاىاص بةٖخباَع

ىان الظًً َم  مسىلىن بخضاو٫ ألامىا٫ و ال٣ُم و يمان خغاؾتها ؾىاء مباقغة ؤو بىاؾُت ألٖا

اثٟهم بهٟتهم مداؾبحن بالى٣ىص  جدذ ؾلُتهم ومؿاولُتهم و ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞهم ًماعؾىن ْو

ل٨ً ٖىضما ٩ًلٟىن بدٟٔ اإلاىاص ؤو ألاقُاء اإلاملى٦ت ؤو اإلاىصٖت لضي الهُئاث الٗمىمُت ٞةنهم 

 .ٌؿمىن بمداؾبي اإلاىاص 

  َم اإلاُٗىىن ٢اهىها بالخهٝغ في ألامىا٫ الٗمىمُت : اإلاداؾبىن ال٣اهىهُىن و اإلاداؾبىن الٟٗلُىن

ل٨ً بن وظضث خاالث و جضزل بٌٗ ألاشخام الظًً َم لِؿىا مداؾبحن ٞٗلُحن و َظا ًدضر 

 زانت في خالت الخضزل في جدهُل ؤلاًغاصاث الٗمىمُت 

                                                 

.82، ص1999، سنة33ليتيم عبد الغني، المكمفون بالميزانية و إجراءات تنفيذىا، المدرسة الوطنية لإلدارة، حيدرة، الجزائر، دفعة   1
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 "أهواع اإلاداطبين العمومُين "  :2الؼكص 

لُدُم عبد الغني، اإلاكلفون باإلايزاهُت و إحساءاث جىفُرها، :           مً إعداد اإلاتربص إطدىادا على اإلاصدز

. 82، ص1999، طىت 33اإلادزطت الوػىُت لإلدازة، خُدزة، الجصائس، دفعت 

:   مبدأ الفصص بين آلامس بالصسف و اإلاداطب العمومي

بن اإلابضؤ الخىاٞس ي بحن آلامغ بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها اإلاداؾبت 

اثٟهما ٞةن ٖاملهما  الٗمىمُت خُض ًخضزالن في مٗٓم ٖملُاث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث، وعٚم ازخالٝ ْو

ظا اإلابضؤ ٌٗني ؤهه ال ًم٨ً ؤن ٣ًىم آلامغ بالهٝغ باإلاهام اإلاٟىيت باإلاداؾب الٗمىمي في هٟـ . مكتر٥ َو

الى٢ذ ؤي ؤن آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي شخهحن مسخلٟحن ًغا٢ب ٞحها اإلاداؾب الٗمىمي الٗملُاث 

. اإلاالُت واإلاداؾبُت التي ٣ًىم بها آلامغ بالهٝغ

ُٟت آلامغ بالهٝغ م٘ اإلاداؾب الٗمىمي ٞهظٍ اإلااصة جُٟض 21-90 مً ٢اهىن 5خُض جىو اإلااصة   جدىافى ْو

اث٠ ال الخضزالث ٟٞي بٌٗ الخاالث ٢ض ًخضزل آلامغ بالهٝغ في الٗملُاث اإلاالُت و ل٨ً ال  ٤ الْى جٍٟغ

ظا ما هجضٍ في الٗال٢ت بحن الىالي  ت، ٞهظا مم٨ً َو ُٟت، ٞإما ؤن ٩ًىن زاي٘ للؿلُت ؤلاصاٍع ًخضزل في الْى

ىت الىالًت ومً َىا هٟهم الؿبب الظي ظٗل اإلاكٕغ ًمى٘ حُٗحن اإلاداؾب الٗمىمي مً َٝغ آلامغ  وؤمحن زٍؼ

ظا ما جىو ٖلُه اإلااصة   مً ٢اهىن اإلاداؾبت 34بالهٝغ و خى٫ َظٍ الؿلُت الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت، َو

 1.الٗمىمُت

                                                 
1
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة   ضة الغؾمُت ع٢م15/08/1990، اإلااعر في 21-90، ٢اهىن 05الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الهاصعة في 35، الجٍغ

  .1132، م15/08/1990
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وطَب اإلاكٕغ بلى ؤبٗض مً طل٪ خُض مى٘ ؤن ٩ًىن آلامغ بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي ؤػواظا خُض جىو 

ً بالهٝغ بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ٩ًىن : "  ٖلى ما ًلي21-90 مً ٢اهىن 26اإلااصة  ال ًجىػ ألػواط آلامٍغ

 1.مداؾبُحن ٖمىمُحن وبهضٝ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث

خماصاث  ت واإلاداؾبُت بحن نىٟحن مً اإلاىٟظًً، خُض ٣ًىم آلامغ بالهٝغ بدؿُحر الٖا ج٣ؿُم اإلاهام ؤلاصاٍع

حؿُحر ؤمىا٫ َظا ما ٌؿمذ بالخهى٫ ٖلى ٦ٟاءة : اإلاٟخىخت في اإلاحزاهُت، ؤما اإلاداؾب الٗمىمي نالخُخه هي

ً بالهٝغ وخضَم ًم٨جهم جضاو٫  حن زال٫ الغ٢ابت اإلاداؾبُت، خُض هجض مً ظهت آلامٍغ ؤ٦بر ٦ٟاءة مً الُٞغ

. ألامىا٫ الٗمىمُت وال٣ُام باإلظغاءاث للضٞ٘ والخدهُل للى٣ٟاث وؤلاًغاصاث

ً بالهٝغ وخضَم م٩لٟىن بخدهُل ؤلاًغاصاث   والخهُٟت ألامغ بهٝغ لاللتزامخُض هجض مً ظهت آلامٍغ

الى٣ٟاث الٗمىمُت، ومً ظهت ؤزغي هجض ؤن اإلاداؾبىن الٗمىمُىن وخضَم ًم٨جهم جضاو٫ ألامىا٫ الٗمىمُت 

 2.وال٣ُام باإلظغاءاث للضٞ٘ والخدهُل للى٣ٟاث وؤلاًغاصاث

ً بالهٝغ واإلاداؾبحن الٗمىمُحن، ٞاإلاداؾب الٗمىمي ال  الغ٢ابت اإلاخباصلت وجدضًض اإلاؿاولُاث بحن آلامٍغ

ها مُٗىا ؤو ها٢ها وبالخالي ًجب ٖلى آلامغ بالهٝغ ٧لمت ؤو  ٌؿخُُ٘ نٝغ ه٣ٟت ٩ًىن آلامغ بالهٝغ ًهٞغ

٣ا لل٣اهىن  ىى، مً َٝغ اإلاداؾب الٗمىمي ٞو . جتخُذ آلامغ بالهٝغ اإلاٞغ

ٌؿمذ َظا اإلابضؤ بخإؾِـ ع٢ابت ٢ًاثُت جخمحز بإ٦ثر ؾهىلت خُض ٖلى مجلـ اإلاداؾبت جُب٤ُ ع٢ابت ٖلى 

، وخؿاب الدؿُحر التي ًمؿ٨ها اإلاداؾب الٗمىمي خُض جبٗض  ت التي مؿ٨ها آلامغ بالهٝغ الخؿاباث ؤلاصاٍع

. ظمُ٘ َظٍ الخؿاباث بلى مجلـ اإلاداؾبت ٖىض نهاًت ٧ل ؾىت

بن َظٍ الخٟغ٢ت بحن آلامغ بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي حؿهل مغا٢بت ظمُ٘ ٖملُاث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث ًخم 

ظا ما ٌٗٝغ ب٣اٖضة واخضة الهىضو١ ٞاإلاداؾبىن  ىت، َو ا مً َٝغ الٗىن اإلاداؾبي اإلاغ٦ؼي للخٍؼ جغ٦حَز

الٗمىمُىن ًسًٗىن بلى الؿلُت لىػٍغ اإلاالُت ٞهى بهٟت عثِـ الؿلمي، ُٞم٨ً َظا مماعؾت الغ٢ابت ٖلى 

 3.جىُٟظ مجمٕى ٖملُاث اإلاالُت الٗمىمُت

ً بالهٝغ واإلاداؾبحن الٗمىمُحن، ًمى٘ ٢ُام هٟـ الصخو ال٨ٗـ ألامغ الظي  بن مبضؤ الٟهل بحن آلامٍغ

 4.ًجٗل مً الهٗب الخالٖب باألمىا٫ الٗمىمُت

                                                 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة1 ضة الغؾمُت ع٢م15/08/1990، اإلااعر في 21-90، ٢اهىن 26 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الهاصعة في 35، الجٍغ

  .1134، م15/08/1990

.47، م2002 ظما٫ ًغقي، ؤؾاؾُاث في اإلاالُت الٗامت و بق٩الُت العجؼ في محزاهُت البلضًت، ظامٗت الجؼاثغ، ؾىت 2
  

.95، م2009 مدمض ؾٗىصًت، الغ٢ابت اإلاالُت لخىُٟظ الضولت في الجؼاثغ، ؾىت 3  

، م .95 مدمض ؾٗىصًت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4  
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مفاهُم عامت خوو اإلايزاهُت العامت : اإلابدث الثاوي

ف اإلايزاهُت العامت و زصائصها: اإلاؼلب ألاوو  : حعٍس

ف اإلايزاهُت العامت: أوال : حعٍس

ف :  1حعٍس

ُٗت اإلاسخهت ، تهضٝبإنهاًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاحزاهُت الٗامت    وز٣ُت ٢اهىهُت مهاص١ ٖلحها مً الؿلُت الدكَغ

ت إلقبإ الخاظاث الٗامت و ؤلاًغاصاث الالػمت لخُُٛت َظٍ الى٣ٟاث ًٖ ٞترة م٣بلت  لخ٣ضًغ الى٣ٟاث الًغوٍع

ها اإلاكٕغ الجؼاثغي بإنها جدك٩ل مً ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث الجهاثُت للضولت اإلادضصة  ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت و ٢ض ٖٞغ

ُٗت و الخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها ٤ ألاخ٩ام الدكَغ ا  و اإلاىػٖت ٞو  1".ؾىٍى

: 2حعٍسف

ت ا الؿلُت الٗامت ٧ل ؾىت ٖلى ق٩ل مكغوٕ ًخًمً ه٣ٟاتها و بًغاصاتها الؿىٍى  هي الىز٣ُت التي جدًَغ

اث ال بض مجها ؤو هي ج٣ضًغ و بظاػة للى٣ٟاث الٗامت و ؤلاًغاصاث الٗامت في مضة  مٗخبرا ؤن َظٍ الخ٣ضًغاث مىيٖى

. ٚالبا ما ج٩ىن ؾىت،ؤو هي ٖباعة ًٖ الخ٣ابل الظي ًيكإ بحن ؤلاًغاصاث مً ظهت و الى٣ٟاث مً ظهت ؤزغي 

خماص ,  اإلاحزاهُت بإنها وز٣ُت مداؾبُت و٢اهىهُت ومالُت حٗبر ًٖ ٨ٞغة الخى٢٘(Delbez louis)و ٖٝغ -  والٖا

والتي حٗبر ًٖ نىعة ؤع٢ام ًٖ وكاٍ الا٢خهاصي و ؤلاصاعي و , الٗامت لٟترة م٣بلتؤلاًغاصاثللى٣ٟاث و 

  2.الاظخماعي للضولت

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت 90/21 مً ال٣اهىن 03 ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٞض ٖٝغ اإلاحزاهُت الٗامت وطل٪ خؿب اإلااصة -

 , الٗمىمُت بإنها الىز٣ُت التي ج٣ضع للؿىت اإلاضهُت مجمٕى ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث الخانت بالدؿُحر و الاؾدشماع

 3.ومجها ه٣ٟاث الخجهحز الٗمىمي و الى٣ٟاث بغؤؾما٫ وجغزو بها

جى٢٘ و بظاػة للى٣ٟاث الٗامت وؤلاًغاصاث الٗامت ًٖ مضة م٣بلت ما ج٩ىن : ومىه ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاحزاهُت ٖلى ؤنها

 4.ؾىت

: زصائص اإلايزاهُت: ثاهُا

ؤنها هٍٓغ جى٢ُٗت مؿخ٣بلُت للؿلُت الخىُٟظًت إلاا ؾدى٣ٟه او ما جدهله مً مبالٜ زال٫ مضة ػمىُت _ 1

مدضصة ج٣ضع ٖاصة بؿىت واخضة وح٨ٗـ اإلاحزاهُت بما جدخىي مً ه٣ٟاث و بًغاصاث و اإلابالٜ اإلاغنىصة ل٩ل مجها 

 . و ؾُاؾُا اظخماُٖا و ا٢خهاصًا اإلاؿخ٣بلُت ةالٟترو هي ح٨ٗـ بغهامج الخ٩ىمت في 

                                                 
ت الضًم٣غاَُت1 ضة الغؾمُت الٗضص07/07/1984، ماعر في 84/17، ٢اهىن ع٢م06، اإلااصة ع٢م" وػاعة اإلاالُت"الكٗبُت،   الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 28، الجٍغ

ش    .1040، م10/07/1984الهاصعة بخاٍع

.364، م1996 ُُٖت ٖبض الىَاب، اإلاىاػهت الٗامت للضولت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ؾىت 2  
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،  3 ضة الغؾمُت الٗضص15/08/1990، اإلااعر في 90/21، ٢اهىن ع٢م 03، اإلااصة"وػاعة اإلاالُت" الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 35، الجٍغ

ش   . 1132، م15/08/1990الهاصعة بخاٍع

.87، م2003 مدمض الهٛحر بٗلي و ٌؿغي ؤبى الٗالء، اإلاالُت الٗامت، صاع وكغ الٗلىم لليكغ و الخىػَ٘، ٖىابت، ؾىت 4
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مً زهاثو اإلاحزاهُت ؤًًا ؤنها جخُلب ؤلا٢غاع ؤو الترزُو مً الؿلُت اإلاسخهت و هي الؿلُت _ 2   

ُٗت التي جىا٤ٞ ٖلى جى٢ٗاث الخ٩ىمت و الترزُو َى الٗىهغ اإلامحز للمحزاهُت الٗامت ًٖ اإلاحزاهُت  الدكَغ

ُٗت   الخانت و ال حؿخُُ٘ الخ٩ىمت ان ج٣ىم بدىُٟظ اإلاحزاهُت بال بطا جم جغزُهها مً َٝغ الؿلُت الدكَغ

ُٗت _ 3    ت ل٩ىنها جىُىي مً ظهت ٖلى مىاٟٚت الؿلُت الدكَغ ٖلى ج٣ضًغ  (البرإلاان )للمحزاهُت نٟت ج٣ضًٍغ

ت  و جىُىي مً ظهت زاهُت ٖلى بطن جل٪ الؿلُت للؿلُت الخىُٟظًت , مجمٕى الى٣ٟاث و الىاعصاث الؿىٍى

خماصاث اإلا٣ضعة  . باإلهٟا١ في خضوص جل٪ ؤلٖا

ُٗت ٖلى ج٣ضًغاث الى٣ٟاث  _ 4    للمحزاهُت نٟت ؤلاظاػة بالجباًت وؤلاهٟا١ وطل٪ ؤن جهض٤ً الؿلُت الدكَغ

وؤلاًغاصاث ٦ما وعصث في مكغوٕ اإلاحزاهُت اإلاٗض٫ مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت ال ٌُٗي اإلاىاػهت ٢ىة اليكاٍ 

باء الٗامت . ما لم حكمل الخهض٤ً ؤًًا ؤلاظاػة للؿلُت الخىُٟظًت بجباًت اإلاىاعص و ؤلاهٟا١ ٖلى ألٖا

ت اإلاحزاهُت النها جىي٘ ٖاصة إلاضة _ 5    ه ٖمىما باؾم ؾىٍى للمحزاهُت نٟت الخدضًض الؼمني الؿىىي و َى ما وٗٞغ

ُٗت ٖلحها ج٣ترن بمضة الؿىت طاتها . ؾىت  و الباخشىن في اإلاالُت الٗامت مخ٣ٟحن . و بالخالي مىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

ٞلى ويٗذ اإلاحزاهُت أل٦ثر مً ؾىت ل٩ان مً الٗؿحر الخيبا و لى ؤن . ٖلى ان الخضبحر َى جضبحر ؾلُم ومىا٤ٞ 

اإلاحزاهُت ويٗذ أل٢ل مً ؾىت ل٩اهذ ؤلاًغاصاث جسخل٠ في ٧ل محزاهُت و طل٪ جبٗا الزخالٝ اإلاىاؾم و جباًً 

. اإلادانُل الؼعاُٖت 

ت للى٣ٟاث ٖلى ؤلاًغاصاث _ 6    ت للمحزاهُت : للمحزاهُت نٟت اًالء ألاولٍى و َظٍ الهٟت مغجبُت باله٣ٟت الخ٣ضًٍغ

ت الى٣ٟاث ٖلى ؤلاًغاصاث في مسخل٠ الىهىم اإلاغاٖاة ؤلاظغاء .  . و جخضح ؤولٍى

ت للى٣ٟاث ٖلى ؤلاًغاصاث َى ؤخض الخضابحر اإلاخسظة في يل ال٨ٟغ اإلاالي  و ًغي الباخشىن ؤن بُٖاء ألاولٍى

غ طل٪ ًٖ يألت صوع الضولت ,الخ٣لُضي  ت اإلادضوصة و الالػمت لؿحر , و ًغون ؤن جبًر و ٢ُامها بالى٣ٟاث الًغوٍع

اإلاغا٤ٞ الٗامت و التي ال ًم٨ً ؤلاؾخٛىاء ٖجها بِىما جدؿ٘ ؾلُت الضولت في الخهى٫ ٖلى ؤلاًغاصاث الالػمت 

 1."لخُُٛت َظٍ الى٣ٟاث 

 اإلاحزاهُت وؾُلت لخىُٟظ الؿُاؾاث و البرامج ٢ض اٖخبرهالى : اإلاحزاهُت بغهامج لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجخم٘ _ 7   

ول٩ي , ٞخهبذ بغهامجا إلعياء ٢ُإ صون آلازغ ؤو جهبذ بغهامجا صٖاثُا , جىدٝغ بها الخ٩ىمت لخد٤ُ٣ ماعبها 

ٞال بض مً جدضًض واضح لؤلَضاٝ التي حٗض البرامج مً ؤظلها و  , الاججاَاثال جخدى٫ اإلاحزاهُت بلى ؤي مً َظٍ 

.  ال٣ىمي و الٗالمي الا٢خهاص مخ٩املت جخإزغ بمخٛحراث ا٢خهاصًتٞاإلاحزاهُت ٦ؿُاؾت , التي ٌؿعى بلي جد٣ُ٣ها 

.  اإلاحزاهُت مدضصة اإلاضة ٞهي جىي٘ إلاضة مً الؼمً انُلح مٗٓم الضو٫ في ظٗلها ؾىت_ 8   

بلى ظاهب َظا ٞةن الخُىعاث الخضًشت ٚحرث َظا اإلاٟهىم بهىعة ٖم٣ُت و ؤصزلذ في ٦شحر مً البلضان  _ 9   

تها   .  حٗضًالث ؤؾاؾُت ٖلى ٖىانغ اإلاحزاهُت الشالزت ؛ َابٗها اإلاالي، حٗاصلها وؾىٍى

                                                 
.75، م2005، ؾىت" اإلاالُت الٗامت "  خؿً ٖىاَت،  1  
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: دوزة خُاة اإلايزاهُت العامت: اإلاؼلب الثاوي

جمغ اإلاىاػهت الٗامت في مٗٓم صو٫ الٗالم في ؤعب٘ مغاخل َامت، حؿمى مغاخل اإلاىاػهت، ؤو صوعة اإلاىاػهت الٗامت 

خماص ؤو ؤلا٢غاع، زم مغخلت الخىُٟظ و ؤزحرا اإلاغخلت الغابٗت و  ضاص و جلحها مغخلت الٖا جبضؤ بمغخلت الخدًحر و ؤلٖا

هي مغا٢بت الخىُٟظ، و جخه٠ َظٍ اإلاغاخل ألاعبٗت باالؾخمغاع و الخضازل، ٞبِىما هجض ؤن بٌٗ الىخضاث 

ت ج٣ىم بخدًحر مكغوٕ اإلاىاػهت للؿىت اإلاالُت اإلا٣بلت، هالخٔ ؤن َىا٥ وخضاث ؤزغي ال جؼا٫ جىٟظ  ؤلاصاٍع

ظا ٌُٗي اإلاىاػهت  مىاػهت الؿىت اإلاالُت الخالُت، ووخضاث ؤزغي جض٤٢ مىاػهت الؿىت اإلاايُت و الخالُت، َو

. نٟت الضوعٍت

: مسخلت إعداد و جدظير اإلايزاهُت العامت: اإلاسخلت ألاولى

ضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت هي ؤن ج٣ىم الضولت بخ٣ضًغ ه٣ٟاتها ؤوال زم ج٣ىم  ال٣اٖضة الٗامت في اإلاداؾبت الٗمىمُت إٖل

ل جل٪ الى٣ٟاث زاهُا . َظا ٖلى ٨ٖـ اإلاداؾبت جماما. بخ٣ضًغ ؤلاًغاصاث الٗامت لخمٍى

و باليؿبت للجؼاثغ ًبضؤ بٖضاص اإلاحزاهُت الٗامت للضولت في الشالسي الشاوي مً ٧ل ؾىت مالُت، و ًخىلى طل٪ الىػٍغ 

ت الٗامت للمحزاهُت اإلا٩لٟت . بمهمت بٖضاص محزاهُت الضولت. اإلا٩ل٠ باإلاالُت باٖخباٍع اإلاؿاو٫ اإلاباقغ ًٖ اإلاضًٍغ

ً بالهٝغ في مسخل٠ الىػاعاث لخدضًض الى٣ٟاث اإلاخى٢ٗت في  ت َلبا بلى آلامٍغ اع ج٣ضم َظٍ اإلاضًٍغ و في َظا ؤلَا

 ٢ُاٖهم للؿىت اإلاالُت اإلا٣بلت و جبٗا طل٪ ج٣ىم اإلاهلخت اإلا٩لٟت باإلاحزاهُت في ٧ل وػاعة

بخجمُ٘ ا٢تراخاث اإلاهالح الخابٗت ل٣ُاٖها، و ج٣ضًمها للىػٍغ اإلاٗني للمىا٣ٞت ٖلحها بٗض طل٪ جدى٫ بلى اإلا٩ل٠ 

٣ت بغؤي  بالغ٢ابت ٖلى الى٣ٟاث اإلالتزم بها للىػاعة اإلاٗىُت إلبضاء عؤًه و مالخٓاجه زم جغؾل ا٢تراخاث الىػعاء مٞغ

ت للمحزاهُت بىػاعة اإلاالُت ت بلى اإلاضًٍغ . اإلاغا٢ب ٖلى الى٣ٟاث في صاثغتهم الىػاٍع

بي و الخدهُل  اء الًٍغ ت الٗامت للمحزاهُت بالُلب مً اإلاهالح اإلا٩لٟت بالٖى و مً ظهت ؤزغي ج٣ىم اإلاضًٍغ

بخ٣ضًم جى٢ٗاتها ُٞما ًسو مبلٜ ؤلاًغاصاث التي ؾِخم جدهُلها للؿىت اإلاالُت اإلا٣بلت بٗض طل٪ ج٣ىم وػاعة 

اإلاالُت بخجمُ٘ الا٢تراخاث بالى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث و جغجُبها و ججٗلها ميسجمت م٘ الخٗلُماث الغثاؾُت و 

ت و َظا في وز٣ُت واخضة هي مكغوٕ اإلاحزاهُت الٗامت للضولت التي ج٣ضم  الخ٩ىمُت و ؤَضاٝ الخُت الخىمٍى

للمىا٢كت في مجلـ الخ٩ىمت زم مجلـ الىػعاء لًبِ اإلاكغوٕ الجهاجي للمحزاهُت الظي ؾ٣ُضم للبرإلاان 

 1.إلاىا٢كت و اإلاهاص٢ت ٖلُه

: مىاكؼت و اعخماد اإلايزاهُت العامت: اإلاسخلت الثاهُت

ُٗت  اإلاجلـ  )بٗض بٖضاصَا مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت ًخم بًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت لضي الؿلُت الدكَغ

ني  خماص ٖلى الخىُٟظ : " بٛغى اٖخماصٍ جُب٣ُا ل٣اٖضة (الكٗبي الَى ٤ اإلاغاخل الخالُت" ؤؾب٣ُت الٖا  : و طل٪ ٞو

 

                                                 

.35عبد الحميد مرغيت، مرجع سبق ذكره، ص  1
  



 الفصل األول                                                                                 مفاهيم نظزية

 

17 

 

: اإلاىاكؼت. أ

ُٗت  حُٗحن لجان زانت للىٓغ في مكغوٕ محزاهُت  (مجلـ الىىاب ؤو اإلاجلـ الخإؾِس ي  ) جخىلى الؿلُت الدكَغ

الضولت و ج٣ىم َظٍ اللجان بخ٣ضًم اإلاالخٓاث و الا٢تراخاث و الدؿائالث و بعؾالها ٦خابُا بلى الىػاعة اإلاٗىُت 

لئلظابت ٖلحها و بُٖاء الخىيُداث الالػمت في الٛغى و ٧ل ٖغى إلاهاٍع٠ ظضًضة ًجب ؤن ٩ًىن متخىبا 

. با٢تراح مىعص م٣ابل ؤو جى٣ُو في ب٣ُت اإلاهاٍع٠

ُت ؤن ٩ًىن ًغمي بلى بلٛاء مهغوٝ مً مهاٍع٠ ؤو الخِ مىه ؤو  و ًم٨ً بياٞت ٞهل و جى٣ُده قٍغ

اصة ُٞه . بخضار مىعص مً اإلاىاعص ؤو الٍؼ

ُٗت اإلاىا٢كت و اإلاهاص٢ت ٖلى مكغوٕ محزاهُت الضولت في مؿخىي الجلؿت الٗامت و التي  جخىلى الؿلُت الدكَغ

 .جخمحز بٗلىُت اظخماٖاتها

: الخعدًص. ب

 جسخل٠ ؾلُت البرإلاان في حٗضًل ٢اهىن اإلاحزاهُت مً بلض ٖلى آزغ، ٟٞي الجؼاثغ ًم٨ً للىىاب و الخ٩ىمت و 

  1ؤًٖاء اللجىت الخ٣ضم با٢تراح حٗضًالث م٨خىبت ؤمام اللجىت اإلاسخهت و مىا٢كتها م٘ الىػٍغ اإلاٗني،

ُت الخ٣ُض بإخ٩ام اإلااصة  ال ٣ًبل ؤي ٢اهىن مًمىهه ؤو هدُجت :  مً الضؾخىع التي جىو ٖلى ماًلي121قٍغ

اصة في بًغاصاث  ى٢ا بخضابحر حؿتهضٝ الٍؼ اصة الى٣ٟاث الٗمىمُت بال بطا ٧ان مٞغ جسٌُٟ اإلاىاعص الٗمىمُت ؤو ٍػ

حر مبالٜ مالُت في ٞهل مً الى٣ٟاث الٗمىمُت حؿاوي ٖلى ألا٢ل اإلابالٜ اإلا٣ترح بهٟا٢ها و ًم٨ً . 2الضولت ؤو جٞى

تراى ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ضمت . للخ٩ىمت الٖا

ذ. ج : الخصٍو

٤ جد٤٣ قغوٍ مٗىُت حن ٞو ذ َى آزغ مغخلت ًمغ بها مكغوٕ اإلاحزاهُت و جخم ٖلى مؿخٍى :  الخهٍى

ني: الٟٕغ ألاو٫  . ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الَى

ذ ٖلحها ٌٗغى عثِـ  ذ ؤوال ٖلى الىهىم مدل الخٗضًل و طل٪ ماصة بماصة و بٗضة الخهٍى جخم ٖملُت الخهٍى

ذ و ًخم طل٪ بهُٛت  ني اإلاىاص التي ب٣ُذ ٦ما وعصث في اإلاكغوٕ صون حٗضًل ٖلى الخهٍى اإلاجلـ الكٗبي الَى

 .بظمالُت

 

 

 

                                                 
1

، الصادرة 52، الجريدة الرسمية رقم11/12/1989، المؤرخ في 16-89، القانون 63الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة 
  .1412، ص11/12/1989في 

 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة2 ضة الغؾمُت ع٢م11/12/1989، اإلااعر في 16-89، ال٣اهىن 65الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الهاصعة في 52، الجٍغ

  .1412، م11/12/1989
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 .ٖلى مؿخىي ألامت:الٟٕغ الشاوي

ني  ني ًدُل عثِـ مجلـ الكٗبي الَى ذ ٖلُه مً َٝغ اإلاجلـ الكٗبي الَى بٗض صعاؾت اإلاكغوٕ و الخهٍى

 ٖلى الىو في 1, ؤًام خُض ًهاص١ مجلـ     ألامت10الىو اإلاهىث ٖلُه بلى عثِـ مجلـ ألامت في ًٚىن 

.  ًىما20ؤظا٫ ؤ٢هاَا 

ٌ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت: الٟٕغ الشالض . خالت ٞع

ت ؤما في خالت ٖضم  ال٣اٖضة ؤن ًخم اإلاهاص٢ت ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت في نهاًت الؿىت اختراما إلابضؤ الؿىٍى

ش بًضاٖه، ًهضع عثِـ 75اإلاهاص٢ت ٖلُه ألي ؾبب مً ألاؾباب زال٫ ؤظل ؤ٢هاٍ  الجمهىعٍت   ًىما مً جاٍع

٣ا لىو اإلااصة   . مً الضؾخىع 120مكغوٕ ٢اهىن اإلاحزاهُت الظي ٢ضمخه الخ٩ىمت بإمغ له ٢ىة ال٣اهىن و طل٪ ٞو

: الخىفُر و السكابت. د

م٘ نضوع ٢اهىن اإلاالُت و اؾخالم اإلاحزاهُت في بَاع عؾمي و ٢اهىوي ٩ًىن آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي 

٦ما ؤن َىا٥ مىٓىمت للغ٢ابت ٖلحها ظؿضَا مبضؤ الٟهل بحن . مُالبحن بدىُٟظَا صون بظغاء ؤي حٗضًل ٖلحها

ت مً الهُئاث الغ٢ابُت مشل مٟدكُت اإلاالُت : مهام آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي، بياٞت بلى بعؾاء مجمٖى

٠ُ الٗمىمي، و مجلـ اإلاداؾبت . و الْى

: و ججضع ؤلاقاعة في نهاًت َظا الٗىهغ بلى ؤن ٢ىاهحن اإلاالُت جى٣ؿم بلى زالزت ؤهىإ و هي

الىؾاثل  ٣ًغ و ًغزو باليؿبت ل٩ل ؾىت مضهُت، مجمل مىاعص الضولت و ؤٖبائها و ٦ظا : ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي _ 

اإلاالُت ألازغي اإلاسههت لدؿُحر اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت ٦ما ٣ًغ و ًغزو ٖالوة ٖلى طل٪ اإلاهاٍع٠ اإلاسههت 

. للخجهحزاث الٗمىمُت و ٦ظل٪ الى٣ٟاث بالغؤؾما٫

ت: ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي_  . َى ٖباعة ًٖ بجمام ألخ٩ام ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي ؤو حٗضًله زال٫ الؿىت الجاٍع

َى وز٣ُت التي ًشبذ بم٣خًاَا جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت و ٖىض الا٢خًاء ٢ىاهحن اإلاالُت : ٢اهىن يبِ اإلاحزاهُت_ 

 2.الخ٨مُلُت ؤو اإلاٗضلت الخانت ب٩ل ؾىت مالُت

جىفُر اإلايزاهُت العامت : مسخلت الثالثت

ُٗت ٣ًىم عثِـ الجمهىعٍت بةنضاع ال٣اهىن  بٗض اإلاهاص٢ت ٖلى محزاهُت الضولت مً َٝغ الؿلُت الدكَغ

ضة الغؾمُت بٗضَا ًم٨ً للجهاث و الهُئاث اإلاسخهت بدىُٟظ اإلاحزاهُت في  اإلاخٗل٤ باإلاحزاهُت و وكٍغ في الجٍغ

 مُضان ؤي اهخ٣ا٫ مً الخ٣ضًغ و الخى٢٘ للؿىت اإلا٣بلت بلى الىا٢٘ اإلالمىؽ في الى٢ذ الخايغ ؤي الكغوٕ

 3 في جدهُل ؤلاًغاصاث اإلا٣غعة و نٝغ الى٣ٟاث اإلاٗخمضة

                                                 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة1 ضة الغؾمُت ع٢م06/01/1999، اإلااعر في 02-99، ال٣اهىن 42 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الهاصعة في 02، الجٍغ

  .12، م10/01/1999

، م  ُذ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .32ٖبض الخمُض مٚغ 2  

، م.  ص .104مدمض الهٛحر بٗلي و ٌؿغي ؤبى الٗالء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3  
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: جىفُر ؤلاًساداث_ أ

لخىُٟظ الى٣ٟاث ًجب ؤن ج٩ىن بًغاصاث التي حٛظي الهىاص٤ً الٗمىمُت باألمىا٫ َظٍ اإلاىاعص الٗمىمُت هي 

ت ، و ل٨ً حكتر٥ ٧لها في ٖىهغا واخض مكتر٥ بُجها و َى ؤنها ج٣بٌ مً َٝغ اإلاداؾب 1 مخٗضصة و مخىٖى

الضولت، اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت،  ) 21-90الٗمىمي لٟاثضة الهُئاث و اإلااؾؿاث اإلادضصة في اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن 

الىالًاث، البلضًاث، اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي، مجلـ اإلاداؾبت، اإلاجلـ الضؾخىعي، 

 (.البرإلاان

ٟحن مسخهحن في وػاعة اإلاالُت مباقغة ؤو جابٗحن لجهاث خ٩ىمُت  و ًخم جدهُل ؤلاًغاصاث الٗامت بىاؾُت مْى

. جدب٘ وػاعة اإلاالُت

: و ًجب مغاٖاة ٖضة ٢ىاٖض ٖامت في ٖملُاث جدهُل ؤلاًغاصاث الٗامت جخمشل في

٣ا لىو ال٣اهىن _  ؤن ًخم جدهُل ؤلاًغاصاث في مىاُٖض مٗىُت و َغ٢ت مٗىُت ٞو

ًجب جدهُل مؿخد٣اث الضولت ٞىع وكىء خ٣ى٢ها لضي الٛحر و ٢ض يمً اإلاكٕغ خ٤ الضولت في جدهُل _ 

٦ما ؤُٖاَا . بًغاصاتها في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً بةُٖاء الخ٩ىمت خ٤ امخُاػ ٖلى ؤمىا٫ اإلاضًً ًٖ ؾاثغ الضاثىحن

ت في صًً . الخ٤ في بظغاء الدجؼ ؤلاصاعي لخدهُل صًىنها ٍغ ؤن اإلاىاٖػ بت بخ٣ٍغ ٦ما محز خ٤ الضولت في الًٍغ

بت ال ًى٠٢ صٞٗها ؤو ال زم الخٓلم ٞحها بٗض  الًٍغ

لًمان ص٢ت و ؾالمت الخدهُل، ٞةهه مً اإلا٣غع وو٣ٞا لل٣ىاٖض الخىُٓمُت، الٟهل في ٖملُاث الخدهُل _ 

ً اإلاسخهحن بجباًتها بت، و آلازٍغ ٟحن اإلاسخهحن بخدضًض م٣ضاع الًٍغ  2.بحن اإلاْى

: جىفُر الىفلاث_ ب

بطا ٧اهذ مبالٜ ؤلاًغاصاث جب٣ى مدخملت و مخى٢ٗت ٞةن ٢اهىن اإلاحزاهُت ًىو ٖلى الخض ألا٢ص ى للمبالٜ اإلاؿمىح 

خماصاث اإلا٣غعة   3بهٟا٢ها ل٩ل ٚغى، خُض ال ًجىػ لئلصاعة ججاوػ ؤلٖا

اث  ٞالى٣ٟاث هي ٖباعة ًٖ اإلابالٜ اإلاسههت إلاىاظهت الالتزاماث الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت ٦ما ؤنها جمشل اإلاضٖٞى

. الى٣ضًت بهضٝ الخهى٫ ٖلى الخضماث ؤو ألانى٫ اإلاسخلٟت

  الالتزام بالى٣ٟتL’engagement : خه اإلااصة  ٖلى ؤهه ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبه 21-90 مً ال٣اهىن 19ٖٞغ

بزباث وكىء الضًً و مٗىاٍ ؤهه اإلاؿدىض الظي ًجٗل ؤلاصاعة مضًىت، و الظي ًترظم بالًغوعة في الخجؿُض 

ٟحن في  ٠ُ مْى اإلاداؾبي بسغوط اإلاىاعص الٗامت و َى مؿدىض ًخًمً واظب الظي ًاصي بلى بهٟا١ مشل جْى

                                                 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٢اهىن ع٢م 1 ضة الغؾمُت الٗضص07/07/1984، اإلااعر في 17-84 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 28، اإلاخٗل٤ بال٣ىاهحن اإلاالُت، الجٍغ

  .1040، م10/07/1984الهاصعة في 

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، م . 368 مدغػي مدمض ٖباؽ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى 2  

، م .107 مدمض الهٛحر بٗلي و ٌؿغي ؤبى الٗالء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3
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و ل٨ً َظا اإلاؿدىض ًجب ؤن ٩ًىن مإزىطا باالخترام الهاعم لئلطن . الخ...َُئت ٖمىمُت ؤو َلب قغاء لىاػم

 .الىاعص في اإلاحزاهُت

  الخهُٟتLa liquidation : هي الٗملُت التي حٗخمض ٖلى جدضًض اإلابلٜ الىاظب صٞٗه للضاثً الظي ؤصي الخضمت

ذ به و تهضٝ بلى مغا٢بت خ٣ُ٣ُت الضًً و  الٗامت، ٞالخهُٟت ال حٗمل ٖلى بوكاء الضًً الٗام و بهما ٖلى الخهٍغ

الخدضًض مبلٜ الى٣ٟت الىاججت و هي حٗخبر جُب٣ُا ل٣اٖضة َامت في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت و هي ٢اٖضة ؤصاء 

ها، بمٗنى  الخضمت ؤو ٢اٖضة الخ٤ اإلا٨دؿب، ؤي ؤهه ال ًم٨ً نٝغ الى٣ٟاث الٗمىمُت بال بٗض جىُٟظ مىيٖى

ؤن الهُئاث الٗمىمُت ال جضٞ٘ مؿب٣ا باؾخصىاء خاالث ٢لُلت ظضا و م٣غعة مشل الدؿب٣ُاث ٖلى اله٣ٟاث 

 .الٗمىمُت

  ألامغ بالهٝغL’ordonnancement : َى ٖباعة ًٖ ٢غاع بصاعي مىظه مً ٢بل آلامغ بالهٝغ بلى اإلاداؾب

الٗمىمي اإلاسهو لضٞ٘ الى٣ٟت اإلاهٟاة، َظا الامغ ًإزظ ق٩ل ألامغ بالهٝغ بطا ٢ام به آمغ بالهٝغ عثِس ي 

ىت . و ًإزظ ق٩ل خىالاث صٞ٘ بطا ٢ام به آمغ بالهٝغ زاهىي  ألامغ بالهٝغ ٌٗخبر واظب الضٞ٘ مً ٢بل الخٍؼ

ىت الغثِؿُت بِىما خىالت الضٞ٘ واظبت الضٞ٘ ٖلى نىضو١ زؼاثً الىالًاث ت ؤو مً الخٍؼ  .اإلاغ٦ٍؼ

ألامغ بالهٝغ ؤو خىالاث الضٞ٘ اإلا٣ضمت بلى اإلاداؾب الٗمىمي اإلاسهو مً ؤظل الهٝغ ًجب     ؤن ج٩ىن 

٣ت و مضٖمت ب٩ل الىزاث٤ اإلابرعة للى٣ٟت الىاظبت الضٞ٘، ٦ظل٪ الٟاجىعة ًجب ؤن حٗض جبٗا لل٣ىاٖض  مٞغ

ت و اإلاخٗل٣ت بالٟاجىعة و ٦ظا ألامغ بدسجُل الخضمت اإلا٣ضمت و ؤن ج٩ىن مٗضة بك٩ل ظُض ل٩ي ال ًخم . اإلاىيٖى

ًها مً َٝغ اإلاداؾب الٗمىمي  2 م٘ مالخٓت ؤهه جىظض ه٣ٟاث جضٞ٘ ؤمغ بالهٝغ 1 ٞع

  ٘ٞالضLe paiement : َى ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبه ببغاء الضًً الٗمىمي و َى اإلاغخلت اإلاداؾبُت في جىُٟظ

ا   بالهٝغ جغؾل بلى اإلاداؾبحن آلامغونالى٣ٟاث الٗمىمُت، خُض ؤن ؤوامغ ؤو خىالاث الضٞ٘ التي ًهضَع

م بضٞ٘ مبالٛها، و صوع اإلاداؾبحن َىا ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى  الٗمىمُحن اإلاسههحن، ؤي اإلا٩لٟحن صون ٚحَر

بهجاػ الٗملُاث اإلاالُت اإلاخمشلت في بزغاط الى٣ىص مً الهىضو١ لدؿضًض الى٣ٟاث بل ؤن صوعَم ؤَم ب٨شحر، 

ً بالهٝغ  خُض ًخمخٗىن في َظا اإلاجا٫ بىٕى مً الؿلُت الغ٢ابُت و في خضوص نالخُاتهم ٖلى ٖملُاث ألامٍغ

ُت الى٣ٟاث ٢بل  و ٖلُه ٞةن اإلاداؾبحن ملؼمحن و جدذ َاثلت ال٣ُام بمؿاولُاتهم اإلاالُت بالخد٤ُ٣ مً قٖغ

 3صٞٗها ؤي بظغاء ٧ل ٖملُاث الغ٢ابت اإلاٟغويت ٖلحهم ٢اهىها 

                                                 
1

منصوري الزين، محاضرات في المحاسبة العمومية، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير، جامعة سعد دحمب، البميدة، . د 
  .37، ص2017سنة

2
، 01، الجريدة الرسمية رقم02/01/1993، المؤرخ في 01-93، قانون رقم 153الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة   

  .04، ص03/01/1993الصادرة في 
.39منصوري الزين، مرجع سبق ذكره، ص.  د 3
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مسخلت اإلاساحعت و السكابت للميزاهُت العامت  : اإلاسخلت السابعت

ش اإلاحزاهُت في ٚاًت البؿاَت و جغ٦ؼ الهضٝ مجها في ٞدو  ٧اهذ الىٓغة بلى َظٍ اإلاغخلت في الخ٣بت ألاولى مً جاٍع

غ مغخلت اإلاغاظٗت و الغ٢ابت  الخؿاباث الٗامت و م٘ جؼاًض صوع الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي بضؤ الاَخمام بخٍُى

٘ الجؼاثغي الغ٢ابت ٖلى اإلاحزاهُت حٗض مبضؤ  ل٩ي جخماش ى م٘ اإلاهام الجضًضة التي ؤل٣ُذ ٖلى ٖاج٣ها، و في الدكَغ

ت جل٣اثُت ؤو عثاؾُت ؤو وناثُت خؿب الخىُٓم ؤلاصاعي اإلاٗمى٫ به  و  صؾخىعي مدٌ و ج٩ىن ع٢ابت بصاٍع

خُه و ع٢ابت بىاؾُت َُئت مؿخ٣لت بال و هي مجلـ  ُٗت باؾم الكٗب ٣ًىم بها البرإلاان بٛٞغ َىال٪ ع٢ابت حكَغ

 . اإلاخٗل٤ باإلاجلـ اإلاداؾبت20-95اإلاداؾبت اإلاىٓم بال٣اهىن ع٢م

ت ؤُٖذ للمحزاهُت الٗامت ؤَمُت ٦بحرة لضعظت ؤن مٗٓم  ُٗت الجؼاثٍغ و زالنت ال٣ى٫ ؤن ؤلاصاعة الدكَغ

ت و ٧ل َظا ألنها 1996بظغاءاتها حؿخمض مباصئها و ؤؾؿها مً صؾخىع   اإلاٗمى٫ به خالُا في الضولت الجؼاثٍغ

 .جسو اإلاا٫ للضولت و ؤي مؿاؽ به ٌٗني صماع و جضَىع الا٢خهاص ال٣ىمي

 

 

 

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

دوزة خُاة اإلايزاهُت : " 03الؼكص 

ً ، مداطساث في اإلاداطبت العمومُت ، : مً إعداد اإلاتربص  إطدىادا على اإلاصدز  ، 2017د مىصوزي الٍص

 .39ص 
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: أهواع اإلايزاهُت العامت: مؼلب الثالث

 43 اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت في الجؼاثغ بمىظب اإلااصة 84/17باإلياٞت بلى اإلاحزاهُت الٗامت للضولت ؤ٢غ ال٣اهىن 

: مىه ؤهىإ ؤزغي للمحزاهُاث الٗمىمُت و َما

:   اإلايزاهُت اإلالحلت_ 1

اإلاحزاهُت اإلالخ٣ت ٦ما ًض٫ اؾمها، هي محزاهُت مىٟهلت ًٖ محزاهُت الضولت و ل٨ً ٚحر مؿخ٣لت مً ؤمىا٫ و ما 

٤ بها و جسً٘ لىٟـ ؤلاظغاءاث التي جسً٘ لها ألاولى . ًجىػ ؤنها جٞغ

ٞٗىضما حٗضصث وكاَاث الضولت و بضؤث جخٗضي الىُا١ ؤلاصاعي البدض بلى هُا١ ؤ٦ثر قمىال و ٖم٣ا، و في 

مُاصًً مسخلٟت ا٢خهاصًت، و اظخماُٖت و ختى ؾُاؾُت، ٩ٞان مً الًغوعي الخٟخِل ٖلى ؤؾالُب مغهت 

لئلصاعة اإلاالُت جخىا٤ٞ م٘ َظٍ ألاوكُت الجضًضة و ل٨ً ال جُب٤ ٖلى َظٍ اليكُت ال٣ىاٖض الهاعمت لل٣اهىن 

ت للمحزاهُت الٗامت، ؤَل٤ ٖلحها انُالخا  اإلاالي و اإلاداؾبت الٗمىمُت، جم بًجاص مىاػهاث ظاهبُت و مىاٍػ

 1.اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت

ًجىػ ؤن ج٩ىن مىيٕى محزاهُاث ملخ٣ت، الٗملُاث اإلاالُت إلاهالح التي لم  " 17-84 مً ال٣اهىن 44جىو اإلااصة 

ت و التي وكاَها ؤؾاؽ ًاصي بلى بهخاط بٌٗ اإلاىاص ؤو جإصًت بٌٗ  خباٍع ٠ًً ٖلحها ال٣اهىن الصخهُت الٖا

ت الشمً  2."الخضماث اإلاضٖٞى

جخًمً اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت مجمٕى ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث بما ٞحها "  مً هٟـ ال٣اهىن جىو ٖلى ؤهه 45و اإلااصة 

خماصاث اإلاسههت لالؾدشماعاث   3ؤلٖا

: ميزاهُت اإلاؤطظاث العمومُت ذاث الؼابع ؤلادازي _ 2

جضٞ٘ للماؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي بٖاهاث الدؿُحر "  ٞةهه 17-84 مً ال٣اهىن 46خؿب اإلااصة 

 4."اإلاسجلت في اإلاحزاهُت الٗامت لهالح َظٍ اإلااؾؿاث

غ ٖلى ه٣ٟاث الخجهحز، و لِـ لها بَاع مداؾبي مٗحن  و ٖلُه ٞهظٍ اإلااؾؿاث لها ه٣ٟاث حؿُحر ٣ِٞ و ال جخٞى

باؾخصىاء اإلااؾؿاث الخٗلُمُت و ؤلاؾدكٟاثُت التي حٗخمض َغ١ زانت للدسجُل اإلاداؾبي ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُض 

 .البؿُِ 

 

 

                                                 
، م.  ص ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .20مىهىعي الٍؼ 1   

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة 2 ضة الغؾمُت 07/07/1984، اإلااعر في 17-84، ٢اهىن ع٢م 44 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاخٗل٤ بال٣اهىن اإلاالُت، الجٍغ

  .1044، م10/07/1984، الهاصعة في 28ع٢م
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة 3 ضة الغؾمُت 07/07/1984، اإلااعر في 17-84، ٢اهىن ع٢م 45 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاخٗل٤ بال٣اهىن اإلاالُت، الجٍغ

  .1045، م10/07/1984، الهاصعة في 28ع٢م
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة4 ضة الغؾمُت 07/07/1984، اإلااعر في 17-84، ٢اهىن ع٢م 46 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاخٗل٤ بال٣اهىن اإلاالُت، الجٍغ

  .1045، م10/07/1984، الهاصعة في 28ع٢م
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:  اإلايزاهُت ألاولُت. أ

حٗض الهُئاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي اإلاحزاهُت ألاولُت التي ج٩ىن زال٫ الؿىت اإلاُٗىت و هي 

 ؤ٦خىبغ مً الؿىت التي حؿب٤ الخىُٟظ، و اإلاحزاهُت ألاولُت هي 31جىي٘ ٢بل بضاًت الؿىت اإلاالُت و بالخدضًض ٢بل 

ت مً الىزاث٤ و اإلاُُٗاث  في الىا٢٘ ٖباعة ًٖ ٦ك٠ جيبئي باإلًغاصاث و الى٣ٟاث و طل٪ اٖخماصا ٖلى مجمٖى

 1.التي حؿاٖض في بٖضاص اإلاحزاهُت

: اإلايزاهُت ؤلاطافُت. ب

اصة ٞدؿمذ بخٗضًل الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث  هي وز٣ُت مالُت جإحي لخٗضًل اإلاحزاهُت ألاولُت ؾىاء بالى٣هان ؤو الٍؼ

زال٫ الؿىت اإلاالُت جبٗا لىخاثج الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت و اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت هي ؤولُت مًاٞا بلحها بىاقي الخؿاب 

 :ؤلاصاعي و الخُٛحراث في ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و بالخالي اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت جغخُلُت ألنها جخًمً ماًلي

 ٧ل جغخُالث الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث اإلاخب٣ُت للؿىت اإلاىهغمت      . 

 جغخُل ٧ل ألاعنضة ؾىاء ٧اهذ صاثمت ؤو مضهُت .

  اصة ؤو جسٌُٟ الى٣ٟاث اإلاسجاة و اإلاهاص١ ٖلحها في اإلاحزاهُت ألاولُت حٗخبر مٗاصلت ألهه ًم٨ً ٍػ

. اإلاخٗل٣ت بالؿىت اإلاُٗىت

:  و للمحزاهُاث ؤلاياُٞت زالر مهام و هي

  ت ٖملُاث لم جخم بٗض ؤو ٞاثًا الاعجباٍ باليؿبت للؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت التي جتر٥ للؿىت اإلاالُت الجاٍع

. مً اإلاىاعص ؤو عجؼ في اإلاالُت

 ت . يبِ اإلاحزاهُت ألاولُت للؿىت الجاٍع

 بغمجت الٗخاص .

ذ ٖلى اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت ٢بل   ظىان مً الؿىت اإلاُب٣ت زاللها، و بهٟت بلؼامُت ٖلى ؤؾاؽ 15ًخم الخهٍى

 2الخىاػن مً ٢بل اإلاجالـ الكٗبُت 

: الحظاب ؤلادازي . ج

ذ ؤلاًغاصاث التي  ٌٗخبر الخؿاب ؤلاصاعي هدُجت الؿىت اإلاالُت خُض ٣ًضم لىا ٧ل اإلاهاٍع٠ الخ٣ُ٣ُت التي نٞغ

جدهلذ ٞٗال ؤزىاء الؿىت اإلاالُت و ٧ل البىاقي التي سجلذ ؾىاء باليؿبت ل٣ؿم الدؿُحر و الخجهحز و الاؾدشماع 

 .وكحر َىا باليؿبت ل٣ؿم الخجهحز و الاؾدشماع بإن َىا٥ زالزت ؤهىإ مً البرامج

 و هي البرامج التي جدؿاوي التزاماتها م٘ اهجاػاتها  : البرامج اإلاىتهُت

 و هي البرامج التي ج٩ىن التزاماتها ؤ٢ل مً ه٣ٟاتها : البرامج التي في َىع الاهجاػ

                                                 
، م    1 .92خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م .  94 خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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 و هي البرامج التي سجلذ و لم حٗٝغ التزام : البرامج الٛحر مىجؼة

و مىه ٞةهه ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج مً طل٪ ؤن الخؿاب ؤلاصاعي ًجم٘ لىا ٧ل الدسجُالث الؿىت اإلاالُت و ًبُجها في 

ظضو٫ مٟهل ٣ًؿم بلى ٢ؿمحن ال٣ؿم ألاو٫ ٌٗٝغ ٢ؿم الدؿُحر و الشاوي ب٣ؿم الخجهحز و الاؾدشماع،  

 :٦ما ًىضح لىا الخؿاب ؤلاصاعي زالزت ه٣ٟاث ؤؾاؾُت وٗخمض ٖلحها في بٖضاص اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت و هي

 (.ؾىاء الٟاثٌ ؤو العجؼ )بىاقي ؤلاهجاػ و الخدهُل لٟٕغ الدؿُحر و الظي ًغخل بلى اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت _ 

. ٌؿخسغط لىا الغنُض ؤلاظمالي لٟٕغ الخجهحز و الاؾدشماع_ 

. ٌؿخسغط لىا الٟاثٌ ؤو العجؼ بن وظض_ 
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جىفُر عملُاث اإلايزاهُت العامت  : اإلابدث الثالث

: جىفُر عملُاث الىفلاث: اإلاؼلب ألاوو 

ف الىفلاث  : أوال حعٍس

ت و مسُُاتها _ 1 الى٣ٟاث الٗمىمُت هي الى٣ٟاث التي جاصيها الهُئاث الٗمىمُت في بَاع محزاهُاتها الؿىٍى

ت ٗاث و الترجِباث الؿاٍع ت َب٣ا للدكَغ ت لخُُٛت خاظُاتها ؤلاصاٍع . الخىمٍى

ل ٢اهىها لظل٪ و ًاصيها مداؾب ٖمىمي مسخو . و ًإمغ بدىُٟظَا اإلاؿاو٫ ؤلاصاعي اإلاَا

َظا الخٍٗغ٠ ٣ًخط ي جدضًض بٌٗ اإلاٟاَُم و اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت التي ًجب جىيُدها 

 1.مىظ البضاًت في بَاع مضزل ٖام ٢بل الخىى في مؿإلت جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت

 :جىفُر عملُاث الىفلاث: ثاهُا

 ت : اإلاسخلت ؤلاداٍز

بن بهجاػ َظٍ  اإلاغخلت مىٍى بٗهضة آمغ الهٝغ خُض ؤهه م٩ل٠ ببٗض ٖملُاث جىُٟظ الى٣ٟاث ؤي بُٖاء 

بقاعة الاهُال١ لها، و ٖلى َظا ألاؾاؽ و ٣ًىم آلامغ بالهٝغ بٗملُاث يبُذ بض٢ت مً َٝغ اإلاكٕغ و َى ما 

، ل٨ً ٢بل طل٪ وظب ٖلى آلامغ   ٌٗٝغ ب٣ٗض الى٣ٟاث ؤو الخٗهض جلحها الخهُٟت زم ؤلاطن بالهٝغ

ضاص مؿب٣ا لل٣ُام بهظٍ الٗملُاث الشالر : بالهٝغ ؤلٖا

:    الالتزام بالىفلت- 1

خه اإلااصة  ٖلى الضولت  ) ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبه بزباث وكىء الضًً 21-90 مً ال٣اهىن 19و َى ٦ما ٖٞغ

. (بُبُٗت الخا٫

ه بإهه مكغوٕ ه٣ٟت و ٢ض ٩ًىن بىاء ٖلى  بطن َى جهٝغ ًيص ئ ه٣ٟت ٖلى طمت الخ٩ىمت و َىا٥ مً ٌٗٞغ

: ٢اهىن 

. بىاء ٖلى جهٝغ ٢اهىوي ٧ال٣ٗىص و اله٣ٟاث التي جبرمها الضولت م٘ اإلا٣اولحن و الُلبُاث جبٗثها بلى اإلاىعصًً_ 

بىاء ٖلى ٢اهىن ٧ال٣ىاهحن التي جيص ئ خ٣ى٢ا ٖلى الضولت و ٢غاعاث و مغاؾُم حُٗحن اإلاؿخسضمحن ؤي٠ بلى _ 

 2.طل٪ ألاخ٩ام و ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ اإلادا٦م و اإلاجالـ ال٣ًاثُت

ض و : ال٣ُىص الىاعصة في الالتزام بالى٣ٟت_  ال ًم٨ً ألي آمغ بالهٝغ ؤن ٣ًىم بإي التزام بى٣ٟت باإلابلٜ الظي ًٍغ

ض و بهما َىا٥ ال٣ُىص الخالُت : و٢خما ًٍغ

خماصاث اإلاٟخىح في اإلاحزاهُت بدُض ال ًم٨ً ؤن ًخجاوػٍ ٖمال ب٣اٖضة ألاؾب٣ُت التي ؤقغها بلحها_   ..مبلٜ ؤلٖا

                                                 
، م .20 َاَغ ػعو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

، م .26 َاَغ ػعو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  
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مبر مً ؾىت 30الٟترة الؼمىُت التي ًجب ؤن ًخم بزىاءَا الالتزام و ٚالبا ما ًدضصَا ٢اهىن اإلاالُت ب _   هٞى

 صٌؿمبر 30اإلاحزاهُت بال ؤهىا هالخٔ َظٍ الؿىىاث ألازحرة ؤن الخ٩ىمت ٚالبا ما حٗض٫ ًٖ ال٣ُض و جمضص بلى ٚاًت 

٤ بغ٢ُاث عؾمُت  1.ًٖ ٍَغ

: ػسوغ علد الىفلت- أ

ت و ٌكتٍر ٞحها : ٣ٖض الى٣ٟت َى الىا٢ٗت التي جيص ئ الالتزام في طمت الجهت ؤلاصاٍع

ؤن ٩ًىن م٣ٗىصا مً ٢بل الؿلُت اإلاسخهت 

ه لخ٨م ال٣ىاهحن و ألاهٓمت الىاٞظة  ؤن ٩ًىن مُاب٣ا مً خُض ق٩له و مىيٖى

خماصاث اإلاسههت له في اإلاىاػهت و في خضوصَا  ؤن ٩ًىن م٣ٗىصا ٖلى ؤلٖا

عي 23ؤن ال ًغجب التزاما ٖلى الؿىىاث اإلاالُت اإلا٣بلت باؾخصىاء ما ههذ ٖلُه اإلااصة   92 مً اإلاغؾىم الدكَغ

 1967لؿىت 

غ الكغوٍ ألاهٟت الظ٦غ  ؤن ًدمل جإقحرة اإلاداؾب اإلاسخو اإلاكٗغة بخٞى

: مً ًخولى علد الىفلت- ب

 الىػٍغ باليؿبت لى٣ٟاث وػاعجه و ؤلاصاعة الٗامت اإلاغجبُت به عثِـ مجلـ الكٗب و عثِـ مجلـ الىػعاء و

ألامحن الٗام لغثاؾت الضولت باليؿبت لى٣ٟاث ٧ل مجهم، اإلاداٞٔ باليؿبت لى٣ٟاث اإلاداٞٓت بجمُ٘ بصاعتها 

عئؾاء البٗشاث في الخاعط       _ 

عئؾاء البلضًاث باليؿبت لى٣ٟاتها       _ 

مضعاء اإلااؾؿاث الٗامت و ؤلاصاعاث الٗامت طاث الاؾخ٣ال٫ اإلاالي 

٧ل مً مىده ال٣اهىن ؾلُت ٣ٖض الى٣ٟت و طل٪ باليؿبت لجمُ٘ الجهاث ألازغي اإلاكمىلت بإخ٩ام َظا الىٓام 

ُٟت   ٟحن الخايٗحن إلقغاٞه ٖلى ؤن ٩ًىهىا ممً ٌكٛلىن ْو لٗا٢ض الى٣ٟت ؤن ًٟىى بازخهانه بلى اإلاْى

 2.مً اإلاغجبت الشالشت ٖلى ألا٢ل ؤو ما ٌٗاصلها

: الخصفُت- 2

حؿمذ بالخد٤ُ٣ ٖلى ؤؾاؽ الىزاث٤ الخؿابُت و جدضًض اإلابلٜ التخُذ  " 21-90 مً ال٣اهىن 20خؿب اإلااصة 

 3".للى٣ٟاث الٗمىمُت 

                                                 
، م .29 َاَغ ػعو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

2 http://www.moufid.jimdo.com/ , Consulté le 20/11/2017, à 17 :45 . 
3
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة   ضة الغؾمُت الٗضص15/08/1990، اإلااعر في 90/21، ال٣اهىن 20الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 35، الجٍغ ، الهاصعة بخاٍع

  .1133، م15/08/1990

http://www.moufid.jimdo.com/
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تهضٝ ٖملُت الخهُٟت بلى جدضًض اإلابلٜ بض٢ت و الخإ٦ض مً خ٣ُ٣ت الضًً ٣ً٘ ٖبٍا ٖلى الضولت مً زال٫ 

جُاب٤ الٗمل اإلاىجؼ، ٦ما ًخُلب َظا ال٣غاع ؤًًا الخإ٦ض مً ؤهه لم ٌؿب٤ الضٞ٘ مً ٢بل و ؤن الضاثً لِـ 

. مضًىا للضولت بص يء ختى ًم٨ً بظغاء م٣انت بحن الضًىحن

ال جلخٔ مىاػهت " خضص الٗالمت الٟغوس ي مىعَـ َىعٍى الُبُٗت ال٣اهىهُت إلاٟهىم الخهُٟت ٖلى الىدى الخالي 

الضولت اٖخماصاث زانت الؾدُٟاء ٧ل صًً بمٟغصٍ مً الضًىن الٗامت و بهما ٌٗىص للىػعاء للمسخهحن جدضًض 

خماصاث اإلاٟخىخت في اإلاىاػهت و جل٪ هي الخهُٟت ؤما ٢اهىن  الضًىن التي جخدى٫ بلى ه٣ٟت ٢ابلت للضٞ٘ مً الٖا

اإلاداؾبت الٗمىمُت اللبىاوي ٣ٞض ٖٝغ الخهُٟت ؤما ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت اللبىاوي ٣ٞض ٖٝغ الخهُٟت في 

الخهُٟت هي بزباث جغجب الضًً ٖلى الضولت و جدضًض م٣ضاٍع و اؾخد٣ا٢ه و ٖضم :  مىه ٦ما ًلي73اإلااصة 

ه بٗامل مً الؼمً  ؾ٣َى

 مً ال٣اهىن ٞخدضصَا بإنها جل٪ اإلاغخلت التي حؿمذ بالخد٤ُ٣ ٖلى ؤؾاؽ الىزاث٤ الخؿابُت و 20ؤما اإلااصة 

: جدضًض اإلابلٜ للى٣ٟت الٗمىمُت ٞخدخىي ٖلى ٖملُخحن

الخد٤ُ٣ ٖلى ؤؾاؽ الىزاث٤ الخؿابُت _ 

الخ٣ضًغ التخُذ للى٣ٟت _ 

:  ألامس بالصسف- 3

و َى ال٣غاع الظي ًهضع ًٖ الهُإة اإلاسخهت ًخًمً ؤمغا بضٞ٘ مبلٜ الى٣ٟت التي اعجبُذ بها ؤلاصاعة و التي ؾب٤ 

 جدضًضَا و ٚالبا ما ًهضع َظا ألامغ في و٢ذ واخض م٘ ال٣غاع الهاصع بخدضًض الى٣ٟت ؤي ألامغ

و َى بمشابت َلب صٞ٘ اإلابلٜ اإلادضص ٖلى ق٩ل ؤمغ مىظه مً ألامغ بالهٝغ بلى اإلاداؾب مً ؤظل صٞ٘ اإلابلٜ 

. اإلاؿخد٤

غ الخىالاث و َى بطن ؤلاظغاء الظي ًإمغ بمىظبه ألامغ بالهٝغ خؿب ال٣اهىن  ألامغ بالهٝغ "و ًخمشل في جدٍغ

 صٞ٘ الى٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى حٗبحر 1"َى ؤلاظغاء الظي بمىظبه ًامغ آلامغ بالهٝغ صٞ٘ الى٣ٟاث الٗمىمُت 

ى بخٗبحر اوضح بؾخضٖاء م٨خىب و مبرع مً الامغان ًدغع بةؾم الضاثً ,  مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ؾلٟا 21اإلااصة  َو

: شخهُا و ان ًدخىي ٖلى البُاهاث الخالُت 

حُٗحن الؿىت اإلاالُت  _  

حُٗحن الٟهل واإلااصة و الؿُغ اإلاحزاوي ٖىض ؤلا٢خًاء    _ 

٣ت و اإلابرعة لىظىب الى٣ٟت ٖلى ظضو٫ بعؾا٫ الخىالاث   _  حُٗحن اإلاٞغ

جى٢ُ٘ ألامغ بالهٝغ لضي اإلاداؾب  _ 

ها  _  جهُٟت الى٣ٟت و نٞغ

                                                 
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلااصة 1 ضة الغؾمُت الٗضص15/08/1990، اإلااعر في 90/21، ال٣اهىن 21 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 35، الجٍغ ، الهاصعة بخاٍع

  .1133، م15/08/1990
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ت ل٩ل بصاعة  إلاغجباث  ت اإلالخْى خماصاث الكهٍغ ٤ ألاخ٩ام الىاٞظة و في ؤلٖا جهٟى و جهٝغ اإلاغجباث و جىابٗها ٞو

ٟحن و اإلاؿخسضمحن و جىابٗها و ٌٗخبر الكهغ مالٟا مً زالزحن ًىما . اإلاْى

ها جل٣اثُا و بطا حٗظع ٞبىاءا ٖلى َلب الضاثً و جخم مً ٢بل اإلا٩لٟحن ب٣ٗضَا   ججغي جهُٟت الى٣ٟت ونٞغ

خماص الضاثم يمً خضوصٍ اما ه٣ٟاث البٗشاث الؿُاؾُت الخاعظُت  بم٣خط ى ألاخ٩ام الىاٞظة و طل٪ ٖلى ؤلٖا

ها مً ٢بل وػٍغ الخاعظُت  . ٞخخم جهُٟتها ة نٞغ

لغثِـ مجلي الىػعاء بىاءا ٖلى ب٢تراح وػاعة اإلاالُت ان ًدضص ب٣غاع مىه قغوٍ زانت لهٝغ بٌٗ الى٣ٟاث 

اإلاضعظت في اإلاىاػهت الٗامت جىٓم ؤوامغ الهٝغ بةؾم ناخب ؤلاؾخد٣ا١ ولى ٖحن و٦ُال ؤو مىضوبا ٖىه لل٣بٌ 

و م٘ طل٪ ًجىػ جىُٓم ؤمغ الهٝغ زالٞا لهظا الخ٨م في الخاالث و الكغوٍ التي نضع بخدضًضَا ٢غاع مً 

 1.وػٍغ اإلاالُت 

  اإلاسخلت اإلاداطبُت: 

و هي مهمت ؤو٧لها اإلاكٕغ و " جإصًت الى٣ٟاث " ًُل٤ ٖلى اإلاغخلت اإلاداؾبُت لخىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت مهُلح 

ٟحن الٗمىمُحن و َم اإلاداؾبىن الٗمىمُىن ,ظملت مً اإلاهام ألازغي  و ٢ض يبِ الٟهل , بلى نى٠ مً اإلاْى

: بن اإلاداؾبحن الٗمىمُحن م٩لٟىن ب :" الٗاقغ مً مجلت اإلاداؾبت الٗمىمُت َظٍ اإلاهام ٦ما ًلي 

ظباًت ؤلاًغاصاث   -

 جإصًت اإلاهاٍع٠  -

نُاهت ألامىا٫ و خٟٓها و ال٣ُم و اإلاىخىظاث و اإلاىاص التي جمل٨ها الضولت و اإلااؾؿلذ الٗمىمُت و  -

 .الجماٖاث الٗمىمُت اإلادلُت او التي ٖهض بلحها بدٟٓها 

ٟها و ٦ظل٪ مغا٢بت صخت  - ٦ما انهم اًًا بمغا٢بت صخت م٣ابٌُ الهُئاث اإلاظ٧ىعة و مهاٍع

و ال بض مً الخإ٦ض مً َظا الهضص ٖلى ؤهه ال ًمً مباقغة اإلاهام ؾالٟت الظ٦غ بال  الخهٝغ في ؤمال٦ها 

 :بٗض بجمام زبالر بظغاءاث 

  ج٣٘ حؿمُت اإلاداؾبحن الٗمىمُحن مً ٢بل وػٍغ اإلاالُت ؤو مً ٞىى له في طل٪ خؿب ما : الدؿمُت

م ًسًٗىن مباقغة لؿلُخه صون ؾىاء11هو ٖلُه الٟهل    2. مً مجلت اإلاداؾبت الٗمىمُت َو

  ال ًم٨ً جىهِب ؤي ٖىن ٖهض له بسُت مداؾب ٖمىمي و ال ًد٤ له مباقغة : ؤصاء الُمحن 

  مً مجلت اإلاداؾبت 12مهامه بال بٗض ؤلاصالء ؤمام اإلاد٨مت بالُمحن ال٣اهىهُت خؿب ما ظاء بالٟهل 

ى بظغاء ٢م اإلاداؾب الٗمىمي مغة واخضة زال٫ خُاجه اإلاهىُت بمىاؾبت ؤو٫ ج٩ل٠ُ ختى , الٗمىمُت  َو

 .و بن ٧ان بهٟت و٢خُت ٖىض ؤو٫ هُابت 

                                                 
، م  .131خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

  

.55، م2004مؿعي مدمض، اإلاداؾبت الٗمىمُت، صاع الجهًت، ٖحن ملُلت، َبٗت  2  
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  ؾال٠ الظ٦غ ٖلى 12ًىو الٟهل : ؤلاهسغاٍ في نىضو١ الًمان الخٗاووي للمداؾبحن الٗمىمُحن 

وظىب الترؾُم خا٫ حؿلم اإلاهمام بالسجل اإلاسهو للًمان الخٗاووي للمداؾبحن الٗمىمُحن و 

 136و135 ٌؿدك٠ بطن مً الٟهل الٗاقغ اإلاظ٧ىع اٖالٍ و مما وعص ٦ظل٪ بالٟهلحن 3ؤلاؾخسالم 

مً مجلت اإلاداؾبت الٗمىمُت بان ٖملُت جاصًت لى٣ٟاث لِؿذ ٖملُت نىضو١ ٞدؿب مدهىعة في 

اع ال٤ًُ , صٞ٘ ٢ضع مً اإلاا٫ إلاؿخد٣ه  بل بنها جخجاوػ َظا ؤلَا

  ألن اإلاداؾب الٗمىمي مُالب بال٣ُام بجملت مً الٗملُاث الغ٢ابُت جم٨ىه مً الخشبذ مً , ب٨شحر

ُت الى٣ٟاث التي صعي لخاصًتها حكٟ٘ بىي٘ جاقحرجه ٖلى ؤوامغ وامغ الهٝغ قهاصة مىه بؿالمتها  1.قٖغ

: الدفع / 1

 صٞ٘ الى٣ٟتَى اإلاغخلت ألازحرة مً مغاخل جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت و بها جسخم مغاخل الخىُٟظ ٞخسغط 

ىت و جضزل في طمت صاثني الضولت مً اشخام ال٣اهىن الخام ؤو  ألامىا٫ الٗمىمُت مً نىاص٤ً الخٍؼ

الٗام ٞضٞ٘ الى٣ٟتَى الٗمل الظي جخدغع به الضولت و جبرا به طمتها ؤي هي ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبه ببغاء 

الضًً الٗمىمي ؤي طمت الضولت و جخىلى جىُٟظ مغخلت الضٞ٘ ظهت مسخلٟت ًٖ الجهاث التي جىلذ جىُٟظ 

ت الشالر ألاولى مً جىُٟظ الى٣ٟاث بدُض ج٩ىن ع٢ُبا ٖلحها مؿخ٣لت ٖجها  و ال نلت لها ؾىاء  اإلاغاخل ؤلاصاٍع

٧ان طل٪ مً خُض الخىُٓم ؤلاصاعي ام ٧ان مً خُض الخًٕى لؿلُت وػٍغ واخض و هي حك٩ل الخاظؼ 

ألازحر في الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ ٖلى ٢اهىهُت اإلاٗاملت و في ظمُ٘ مغاخلها بضء مً ٣ٖض الى٣ٟت مً زم جهُٟتها 

ها و ٢ض ٧ان مً الُبُعي و اإلاى٣ُي ان جتر٦ؼ ظمُ٘ ؤٖما٫ الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ في َظٍ اإلاغخلت  بٗض طل٪ نٞغ

ألازحرة مً هُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت ألن اإلاٗاملت اإلاالُت ج٩ىن ٢ض ونلذ بلى اإلاغخلت الخاؾمت التي ًخ٣غع 

ىت جبرثت لظمت الضولت مً الضًىن اإلاترجبت ٖلحها   2.ٞحها بزغاط ألامىا٫ الٗمىمُت مً نىاص٤ً الخٍؼ

: جىفُر عملُاث ؤلاًساداث: اإلاؼلب الثاوي

: حعٍسف ألاوو 

ؤلاًغاصاث الٗامت هي اإلاىاعص الا٢خهاصًت التي جخدهل ٖلحها الضولت في ق٩ل جض٣ٞاث ه٣ضًت مً ؤظل حُُٛت 

 3.الى٣ٟاث الٗامت بهضٝ بقبإ الى٣ٟاث الٗامت

ف الثاوي : حعٍس

ٟها بإنها مجمٕى اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت  ه٣ٟاث الدؿُحر، الاؾدشماع،  )ًم٨ً حٍٗغ

 4.(ال٣غوى و الدؿب٣ُاث

                                                 
، م .60 مؿعي مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

، م .40 َاَغ ػعو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  
3

اء،     .46، م2000، صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، ؾىت" اإلاالُت الٗامت و هٓام اإلاالي في ؤلاؾالم "مدمىص خؿحن الىاصي ػ٦ٍغ

، م .38 لُدُم ٖبض الٛني، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4  
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ف الثالث : حعٍس

  ٕىتها بٛغى بقبا اإلاىاعص الٗامت هي ٧ل اإلاهاصع التي جدهل مجها الضولت ٖلى ألامىا٫ لتزوٍض زٍؼ

 1.الخاظاث الٗامت للمىاَىحن

ف السابع : حعٍس

ت الضزى٫ التي جدهل ٖلحها الضولت مً اإلاهاصع اإلاسخلٟت مً ؤظل حُُٛت ه٣ٟاتها الٗامت و جد٤ُ٣  هي مجمٖى

. الخىاػن الا٢خهاصي و الاظخماعي

:  مصادز ؤلاًساداث* 

: مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت

بن مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت جسخل٠ مً صولت بلى ؤزغي جبٗا للىٓام الؿُاس ي و الاظخماعي و الا٢خهاصي لها و 

: مً ؤَم اإلاهاصع ماًلي

: الدومين- 1

ت و اإلاى٣ىلت اإلاملى٦ت للضولت و اإلااؾؿاث الٗامت و الهُئاث مل٨ُت ٖامت ؤو  ٣ًهض بالضومحن ألامىا٫ ال٣ٗاٍع

م يالتها ألهه مىظه لالهخٟإ اإلاجاوي  2.زانت، و ًخمحز الضومحن الٗام بصباث و اؾخ٣غاع بًغاصاجه ٚع

ه للخ٣لباث ٞدؿغي ٖلُه ٢اٖضة صخت الخى٢٘ مؿخ٣بال، و  ًخمحز بًغاص الضومحن بٗىهغ الشباث و ٖضم زًٖى

٧اهذ لهظٍ اإلاحزة ؤَمُتها في جدضًض الى٣ٟاث الٗامت اإلاؿخ٣بلُت و٢ذ ؤن ٧ان وكاٍ الضولت ٢اَغا ٖلى اليكاٍ 

. الخ٣لُضي اإلاٗغوٝ

و بن عؾىمها ال حؿاَم ٦شحرا في اإلاحزاهُت الٗامت، ؤما الضومحن ُٞٗخبر مهضعا مهما للمحزاهُت و ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا 

: جى٣ؿم ؤلاًغاصاث الٗامت مً ؤمال٥ الضولت بلى

. (الضومحن الخام )بًغاصاث مً ؤمال٥ جسً٘ لل٣اهىن الخام _ 

. (الضومحن الٗام  )بًغاصاث مً ؤمال٥ جسً٘ لل٣اهىن الٗام _ 

:  الدومين العام- أ

و ًخم . ًخ٩ىن مً ألامال٥ التي جمل٨ها الضولت ؤو بخضي اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث الٗامت التي جسً٘ لل٣اهىن الٗام

.... الُغ١ و الخضاث٤ الٗامت و الجؿىع، اإلاضاعؽ، اإلاخاخ٠: جسهُهها للىٟ٘ الٗام مجاها مشل

ت ٖلى اإلاىخٟٗحن مشل اصة اإلاخاخ٠ ؤو الخضاث٤ الٗامت : و ٢ض جلجإ الضولت في بٌٗ ألاخُان بلى ٞغى عؾىم عمٍؼ ٍػ

. مً ؤظل جىُٓم اؾخٗما٫ َظٍ اإلاغا٤ٞ و مً ؤظل اإلاؿاَمت في جدمل ه٣ٟاث نُاهتها

                                                 
، م .39 خؿحن الهٛحر، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

، م .55 خمض الهٛحر بٗلي و ٌؿغي ؤبى الٗالء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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ىُت الٗامت لخماًت ٢اهىهُت مً الىاخُت اإلاضهُت مً خُض ٖضم بم٩اهُت الخهٝغ ٞحها و  و جسً٘ ألامال٥ الَى

. الدجؼ ٖلحها و ا٦دؿابها بالخ٣اصم

م ٧ل اٖخضاء ؤو مؿاؽ بها و ٦ظا حكضًض ال٣ٗىبت ٖلى طل٪ َب٣ا  ٦ما جسً٘ لخماًت ظىاثُت مً خُض ججٍغ

 1.ل٣اهىن ال٣ٗىباث

: الدومين الخاص- ب

و ًدىاو٫ ظمُ٘ ؤمال٥ الضولت و َُئاتها و ماؾؿاتها الٗامت و التي جمخل٨ها مل٨ُت زانت و ج٣ضم مىاٞٗها و 

ٞالضومحن الخام جمخل٨ه الضولت ٦ما ًمل٪ ألاٞغاص ؤمال٦هم ٞمل٨ُتها له مل٨ُت . زضماتها للجمهىع بم٣ابل

ً ؤو ؤلاًجاع . زانت و جسً٘ لل٣اهىن الخام و جخهٝغ بها ٦ما حكاء بالبُ٘ ؤو الَغ

ىُت الخانت الخابٗت للضولت و الىالًت و البلضًت ٖلى : و حكخمل ألامال٥ الَى

ىُت الٗمىمُت التي جمل٨ها_  . ال٣ٗاعاث و اإلاى٣ىالث اإلاسخلٟت لؤلهىإ ٚحر اإلاىهٟت في ألامال٥ الَى

 2.الخ٣ى١ و ال٣ُم اإلاى٣ىلت التي ا٢خىتها ؤو خ٣٣تها الضولت و الجماٖاث اإلادلُت في بَاع ال٣اهىن _ 

: السطوم- 2

٧الغؾىم  حٗخبر الغؾىم مىعصا مالُا جدهل ٖلُه الضولت مً ألاٞغاص م٣ابل ج٣ضًمها زضمت زانت لهم جىٟغص بها 

 3.ال٣ًاثُت و عؾىم حؿُحر الؿُاعاث و عؾىم الخٗلُم، و جخمحز الغؾىم بسانُتي الجبر و الخضمت الخانت

: الظسائب- 3

بت بإنها مىعصا مالُا ٖاما ج٣خُٗه الضولت ظبرا مً ألاشخام بٛغى اؾخسضامه في جد٤ُ٣  حٗٝغ الًٍغ

ؤَضاٝ ٖامت و مبرعاتها ٦شحرة مجها ؤنها ٣ٖض جىعٍض زضمت ٖامت ؤو ٣ٖض جإمحن ًٖ الصخو ؤو قغ٦ت بحن 

 4.الجمُ٘ ؤما ؤؾؿها ٞهي ٦شحرة مجها الٗضالت

: كُفُت جىفُر عملُاث ؤلاًساداث: ثاهُا

ُٗت لئلٖخماصاث الىاعصة في محزاهُت ًٖ ٢ُمتها ُٞما ًخٗل٤  جسخل٠ ال٣ُمت ال٣اهىهُت إلظاػة الؿلُت الدكَغ

خماصاث  بةظاػة الى٣ٟاث، ٞبِىما حٗني بظاػتها للى٣ٟاث الترزُو للخ٩ىمت باإلهٟا١ في خضوص مبالٜ ؤلٖا

بخدهُل ٧اٞت  (بمغا٣ٞتها و َُئاتها الٗامت  )اإلادضوصة، ٞةن بظاػتها لئلًغاصاث جيص ئ التزاما ٖلى ٖاج٤ الخ٩ىمت 

ؤلاًغاصاث الىاعصة في اإلاحزاهُت بدُض َظٍ ال جمل٪ ٖضم جدهُل ظؼء مجها و بال ج٩ىن ٢ض اعج٨بذ زُإ جداؾب 

. ٖلُه ؤمام ممشلي الكٗب

                                                 
، م .55 خمض الهٛحر بٗلي و ٌؿغي ؤبى الٗالء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

ذ، ؾىت"بصاعة اإلاالُت الٗامت "  ٖلي الٗغبي و ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ،  .69، م1998، ظامٗت ال٩ٍى 2  

بي "  ٚاػي ٖىاًت،  ٘ الًٍغ 50، م1998، صاع البُاع١، ٖمان، ؾىت "اإلاالُت و الدكَغ 3  

، م .50 ٚاػي ٖىاًت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4
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ُٗت لئلٖخماصاث الىاعصة في محزاهُت ًٖ ٢ُمتها ُٞما ًخٗل٤  جسخل٠ ال٣ُمت ال٣اهىهُت إلظاػة الؿلُت الدكَغ

خماصاث  بةظاػة الى٣ٟاث، ٞبِىما حٗني بظاػتها للى٣ٟاث الترزُو للخ٩ىمت باإلهٟا١ في خضوص مبالٜ ؤلٖا

بخدهُل ٧اٞت  (بمغا٣ٞتها و َُئاتها الٗامت  )اإلادضوصة، ٞةن بظاػتها لئلًغاصاث جيص ئ التزاما ٖلى ٖاج٤ الخ٩ىمت 

ؤلاًغاصاث الىاعصة في اإلاحزاهُت بدُض َظٍ ال جمل٪ ٖضم جدهُل ظؼء مجها و بال ج٩ىن ٢ض اعج٨بذ زُإ جداؾب 

. ٖلُه ؤمام ممشلي الكٗب

و مً اإلاٗلىم ؤن ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخدهُل الخ٩ىمت لئلًغاصاث الًغاثب و الغؾىم ميكإة ال٣ىاهحن اإلاسخلٟت 

ت في الضولت، و ٦ظل٪ مبلٜ ال٣غوى التي ح٣ٗضَا الضولت، ؤما الغؾىم ٞخ٣ىم بخدهُلها الىػاعاث و  الؿاٍع

ىت الٗامت  اإلاهالح اإلاسخلٟت التي جاصي الخضماث التي حؿخد٤ ٖجها َظٍ الغؾىم و ج٣ىم بخىعٍضَا ٖلى الخٍؼ

 1.للضولت

: مظؤولُت ؤلادازة في حباًت ؤلاًساداث* 

بن مً مكا٧ل ألاولى التي جىاظه ؤلاصاعة هي مك٩لت ظباًت ؤلاًغاصاث و بالخهىم ٖال٢ت اإلا٩لٟحن باإلصاعة 

٧الًغاثب و الغؾىم و ؤظىع  )اإلاٗىُت بخد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث مً اإلاهضع و طل٪ ألن ٧ل مهضع مً مهاصع ؤلاًغاصاث 

ٚالبا ما ٌٗهض بمؿاولُت جىُٟظ ال٣ىاهحن الخانت بها بلى بصاعة مخسههت، جخدمل  (الخ ...الخضماث اإلا٣ضمت

َظٍ ألازحرة مؿاولُت جىُٟظ ال٣اهىن و الخٗلُماث، و مخابٗت الٗملُت و ما ًترجب ٖلى طل٪ مً مؿاولُتها في 

ىت اإلاخد٣٣ت بظمت ٧ل م٩ل٠   مؿ٪ الدسجُالث الخانت بخل٪ و جشبذ خ٣ى١ الخٍؼ

ىت الٗامت . و مخابٗت جدهُلها و بعؾالها بلى الخٍؼ

ىت في الخىُٓم اإلاداؾبي و الجباًت اإلاخمشلت في  : و َىا جبرػ ْاَغة زغوط ًٖ الهُٛت اإلاُل٣ت إلاؿاولُت الخٍؼ

ُت اإلاخسههت بخد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث و ظباًخه زم بعؾا٫ بظمالي اإلابالٜ صٞٗت واخضة _ 1          ٢ُام الىخضة الٟٖغ

ىت الٗامت في مىاُٖض صوعٍت مُٗىت مً نهاًت الُىم و نهاًت ألاؾبٕى الخ ...بلى الخٍؼ

ُت اإلاخسههت بخد٤ُ٣ ؤلاًغاص بمؿ٪ سجالث مداؾبت زانت_ 2          . ٢ُام الىخضة الٟٖغ

ب التخُذ _ 3          ٢ُام الىخضة اإلاداؾبُت اإلاخسههت بةظغاء جدلُل مداؾبي لئلًغاصاث ًم٨جها مً الخبٍى

ىت الٗامت ٖلى  ىت الٗامت ٖىضما جىٓم مؿدىض بًضإ الى٣ض، خُض ؾخٗخمض الخٍؼ للمبالٜ التي جىصٖها مً الخٍؼ

. َظا اإلاؿدىض قي حسجُل اإلابالٜ اإلاؿلمت بلحها في خؿابها التخُذ

ىت ما ٧ان مجها ما ًخٗل٤ _ 4          حر اإلاٗلىماث، و الخشبذ مً ؾالمت الٗملُاث التي جيكإ بحن الىخضة و الخٍؼ جٞى

ىت  )بالخد٤ُ٣ مً صخت ٖملُاث ال٣بٌ و الضٞ٘  . (خغ٦ت الى٣ض بحن الىخضة و الخٍؼ

ىت الٗامت_ 5          . وي٘ هٓام ع٢ابت صازلُت جدىاؾب و َبُٗت ؤٖما٫ الىخضة و ٖال٢تها بالخٍؼ

                                                 
، م  اء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 .48مدمىص خؿحن الىاصي ػ٦ٍغ
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و في ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن جىاٞغ بُاهاث اإلاخابٗت لضي الؿلُت اإلاالُت الٗلُا ًٖ ؾحر الخض٣ٞاث اإلاالُت للضولت و 

ت و ختى الُىمُت  ىت الٗامت لهىعة مىخٓمت مً زال٫ بُاهاث اإلاخابٗت الكهٍغ خغ٦ت اإلاىظىصاث الى٣ضًت للخٍؼ

خباع ما جم  ٤ اإلا٣اعهت للٟتراث الؼمىُت اإلاايُت، و ألازظ بااٖل بن ؤم٨ً بياٞت بلى الخدلُالث اإلاالُت ًٖ ٍَغ

تها بمٗض٫ الضزل الكهغي مً   جدضًضٍ باإلاحزاهُت الٗامت و مالها مً التزاماث صٞ٘ و مٗٞغ

مً الًغاثب و ؤلاًغاصاث ألازغي ٧الٗىاثض الىُُٟت 

غة ٖلى ؤؾاؽ  غ لئلصاعة اإلاالُت اجساط ال٣غاعاث الخانت باالؾخسضام ألامشل لؤلمىا٫ اإلاخٞى ٧ل َظٍ الٗىانغ جٞى

اؾدشماع الٟاثٌ ؤو اٞتراى مً ؤظل مبلٜ مم٨ً أل٢هغ مضة مم٨ىت و َظا في خالت جى٢٘ عجؼ ه٣ضي لضي 

ىت الٗامت  .الخٍؼ

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مساخص جىفُر عملُاث اإلايزاهُت  : " 04الؼكص زكم 

:             مً إعداد اإلاتربص إطدىادا على اإلاصدز ، " إدازة اإلاالُت العامت " علي العسبي، عبد اإلاعؼي عظاف،  

ذ،   .69، ص1998حامعت الكٍو
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: عجص اإلايزاهُت العامت: اإلاؼلب الثالث

ت التي ؤزاعث اَخمام الباخشحن في صو٫ الٗالم ٍغ ٞهي . حٗخبر مك٩لت عجؼ اإلاحزاهُت مً اإلاؿاثل و ال٣ًاًا الجَى

ا الظي ًهِب ٧اٞت اإلاجالث َغ الاظخماُٖت، الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت في ْل : مً اإلاك٨الث اإلاالُت اإلاخمحزة بخٍُى

. ج٣لو اإلاىاص و احؿإ الخاظاث

بل و ختى الضو٫ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت ؤنبدذ . و ٢ض حٗضث اإلاك٩لت ٧ىنها ٢ًُت جىاظهها صو٫ الٗالم الشالض

 .جىٓغ بلى عجؼ اإلاحزاهُت الٗامت ٦مك٩لت خ٣ُ٣ُت جخُلب جسُُُا ص٣ُ٢ا وظها ٦بحرا

 :مفهوم عجص اإلايزاهُت- 1

ٌٗبر عجؼ اإلاحزاهُت ًٖ جل٪ الىيُٗت التي ج٩ىن ٞحها الى٣ٟاث الٗامت ؤ٦بر مً ؤلاًغاصاث الٗامت و َى ؾمت ج٩ىن 

. جمحز مٗٓم الضو٫ ؾىاء ٧اهذ مخ٣ضمت ؤو هامُت

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؤو جسٌُٟ ؤلاًغاصاث الٗمىمُت و  و ٢ض ٩ًىن َظا العجؼ هدُجت بعاصة ٖمىمُت تهضٝ بلى ٍػ

٢ض ٩ًىن ٚحر م٣هىص، ًٖ ٢هىع الضولت في جدهُلها لئلًغاصاث َى الؿبب في طل٪، و ل٣ض اٖخمضث اإلاحزاهُاث 

لت مبضؤ الخىاػن الظي ٧ان ٌٗني في ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي حؿاوي ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و َى ؤمغ نٗب  إلاضة ٍَى

 1.الخهى٫ زم ال ٌٗني ٖىض خهىله يمان الخىاػن الا٢خهاصي

بىا ٨ٞغة يغوعة الخىاػن اإلاحزاهُت، ٖلى ألا٢ل في بَاع " ٦ُجز" و ل٣ض ْهغ بٗض ال٨الؾ٩ُي م٨ٟغون مجهم لم ٌؿخٖى

ل،  الؿىت الىاخضة، و خاولىا ج٠ُُ٨ اإلاحزاهُت م٘ الضوعة الا٢خهاصًت، و مً زم يمان الخىاػن في اإلاضي الٍُى

ل ه٣ٟاث الخغب و اهُل٤ البٌٗ مً ٧ىن اإلاُُٗاث  ٦ما اٖخمض آزغون ازخال٫ اإلاحزاهُت لخمٍى

ت ٖلى خؿاب اإلاُُٗاث اإلاالُت للخهضي إلزخالالث الا٢خهاصًت، ٞالعجؼ  الا٢خهاصًت ًجب ؤن ج٩ىن طاث ؤولٍى

اصة  ًجب ؤن ٌؿاٖض ٖلى ؤلاوٗاف الا٢خهاصي في الٟتراث الهٗبت ٧االه٨ماف و امخهام البُالت و ٍػ

ً : مٗاصالث الاؾدشماع، و ًم٨ً الىٓغ بلى عجؼ اإلاىاػهت بمىٓاٍع

:  اإلافهوم اإلاالي الحظابي_ ؤ

اصة ه٣ٟاتها ٖلى بًغاصاتها بكٍغ جضزل في اإلاىاػهت ظمُ٘ بًغاصاث الضولت و ه٣ٟاتها اإلاالُت . عجؼ اإلاىاػهت َى ٍػ

:   اإلافهوم الاكخصادي الاحخماعي_ ب

ًخمشل عجؼ اإلاىاػهت باآلزاع الؿلبُت التي جىجم ًٖ الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبٗت و ًٖ اإلاىهج اإلاخب٘ في بٖضاص اإلاىاػهت و 

. جىُٟظَا

:  أطباب و أهواع العجص اإلاواشوي- 2

 2:ًدضر العجؼ اإلاىاػوي هدُجت ٖضة ٖىامل ًم٨ً جهيُٟها في

اصة ؤلاهٟا١ الٗام _  ت ٖىامل الضاٞٗت بلى ٍػ مجمٖى

                                                 
1
ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، ؾىت-" مشا٫ الجؼاثغ– ؤلاؾدشماع و بق٩الُت الخىاػن الجهىي " مدمض بل٣اؾم خؿً بهلى٫،      .375، م2006، اإلااؾؿت الَى

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ؾىت"ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت " نالح الغوٍلي، . ص  . 54، م2008، الُبٗت الغابٗت، صًىان اإلاُبٖى 2  



 الفصل األول                                                                                 مفاهيم نظزية

 

35 

 

ت ٖىامل اإلااصًت بلى جغاظ٘ ؤلاًغاصاث الٗامت _  مجمٖى

. و َظا ًاصي بلى الى٢ٝى ٖلى ؤهىإ و ؤؾالُب ج٣ضًغ ٧ل مجها و ٖال٢ت العجؼ اإلاىاػوي بالعجؼ الخاعجي

ادة ؤلاهفاق العام- أ :  مجموعت العوامص الدافعت إلى ٍش

: و هجض مجها ٖضة ؤؾباب

اصة _  ت هي حٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع لُىضا٫ ٦ُجز و محرصا٫ و التي مٟاصَا ؤن ٍػ ت العجؼ اإلاىٓم و َظٍ الىٍٓغ ألازظ بىٍٓغ

اصة في الضزل ال٣ىمي و طل٪ ل٩ىن  الى٣ٟاث الٗامت في ؤو٢اث ألاػماث زانت ال٨ؿاص ًدضر جإزحرا مباقغا بالٍؼ

اصة ٖغى الؿل٘ و الخضماث ًٞال ًٖ وظىص  الجهاػ ؤلاهخاجي في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ًخمحز بمغوهت جم٨ىه مً ٍػ

. مىاصي َبُُٗت مهُإة لالؾخٛال٫ و ٖىامل بهخاط و آالث ٖاَلت هدُجت اهسٟاى الُلب

اصة ؤلاهٟا١ في ْل زباث مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي_  اصة حجم الضولت الظي ًاصي بلى ٍػ . ٍػ

. اهسٟاى ٢ُمت الٗملت و جضَىعَا زانت في البلضان طاث الاؾخحراص اإلا٨ش٠_ 

: مجموعت العوامص اإلاؤدًت إلى جساحع ؤلاًساداث العمومُت- ب

 1:و جخجلى َظٍ الٗىامل بك٩ل باعػ في صو٫ الٗالم الشالض و مجها

بي الظي ٌٗخمض جدضًضٍ ؤؾاؾا ٖلى حجم ال٣ىمي الظي ٌٗخبر يُٟٗا في الضو٫ الىامُت_  اء الًٍغ . ي٠ٗ الٖى

بي الىاظم ًٖ احؿإ حجم الا٢خهاص اإلاىاػي مً ظهت و ل٠ًٗ جإَُل الٛضاعة _  اعجٟإ صعظت التهغب الًٍغ

بُت . الًٍغ

بُت_  ُت الًٍغ بُت صون ؤن ٣ًابلها جىؾ٘ في ألاٖو ٟاءاث و اإلاؼاًا الًٍغ . ٦ثرة ؤلٖا

ا ما ججاٍ اإلا٩ل٠ بها_  . جدمل يغاثب مغجٟٗت هٖى

: أهواع العجص- 3

 2:و ج٨مً َظٍ ألاهىإ في ماًلي

له باال٢تراى و :  العجص الجازي _ؤ و ٌٗبر ًٖ نافي مُالب ال٣ُإ الخ٩ىمي مً اإلاىاعص و الظي ًجب جمٍى

٣ًاؽ بالٟغ١ ؤلاظمالي بحن مجمٕى ؤهىإ الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث لجمُ٘ الهُئاث الخ٩ىمُت مُغوخا مىه ؤلاهٟا١ 

 .الخ٩ىمي اإلاسهو لؿضاص الضًىن اإلاترا٦مت مً ؾىىاث ؾاب٣ت

ت خُض ٌٗبر ؤلاهٟا١ الجاعي ًٖ مجمٕى   و ًم٨ً ؤن ٩ًىن الٟغ١ بحن ؤلاهٟا١ الجاعي و ؤلاًغاصاث الجاٍع

ت ؤلاًغاصاث الٗاصًت  .ؤلاهٟا١ صون ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي في خحن ح٨ٗـ ؤلاًغاصاث الجاٍع

 

 

                                                 
، م .55 نالح الغوٍلي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

، مظ٦غة نهاًت التربو لىُل الكهاصة اللِؿاوـ، الؿىت "مى٢٘ الجباًت اإلادلُت مً اإلاالُت اإلادلُت و ٦ُُٟت اؾخٛاللها إلاىاظهت العجؼ اإلاالي" بضو قُٗب،  2

ىُت لئلصاعة، الضٞٗت   .30، م2000، الجؼاثغ، 34الغابٗت بصاعة مدلُت اإلاضعؾت الَى
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: العجص ألاطاس ي_ ب

اث جمذ في اإلااض ي مما ٌٗني ؤن  ٣ا للمٟهىم ألاو٫ ٞىاثض الضًىن هي في الىا٢٘ جهٞغ ًخًمً العجؼ الجاعي ٞو

اث مايُت و لِؿذ خالُت و ٌٗمل العجؼ ألاؾاس ي ٖلى اؾدبٗاص َظٍ الٟىاثض  الٟىاثض ٖلحها جخٗل٤ بخهٞغ

. لُخم٨ً مً بُٖاء نىعة ًٖ الؿُاؾاث اإلاالُت الخالُت

:  العجص الدؼغُلي_ ج

ت لخالقي آزاع الخضخم خُض ًُالب الضاثىىن في  و ٌٗبر ًٖ العجؼ ًٖ عبِ الضًىن بٟىاثضَا باألؾٗاع الجاٍع

  الٗاصة بخُُٛت زؿاثغ اهسٟاى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للضًىن بغبُها بخُىع ألاؾٗاع و مشل َظا الغبِ ٌٗمل  

٘ ال٣ُمت الى٣ضًت لٟىاثض و ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى اإلاؿخد٣ت، و مىه ًغجٟ٘ حجم العجؼ بطا اؾخسضم نافي  ٞع

اث  مخُلباث ال٣ُإ الخ٩ىمي مً اإلاىاعص العجؼ الجاعي مما ًجٗل البٌٗ ًضٖىا بلى اؾدُٗاب َظٍ اإلاضٖٞى

. اإلاخٗل٣ت بختخُذ آزاع اعجٟإ ألاؾٗاع و ٦ظل٪ الٟىاثض الخ٣ُ٣ُت مً مخُلباث ال٣ُإ الخ٩ىمي مً ال٣غوى

: العجص الهُكلي_ د

ُت و اإلاا٢خت لالهدغاٞاث اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت   )و ٌٗبر ًٖ العجؼ الكامل متدخا بةػالت الٗىامل الٓٞغ

ل و بالخالي ٌٗبر العجؼ اله٨ُلي ًٖ العجؼ الظي  (بًغاصاث و ه٣ٟاث  صون ؤن ح٨ٗـ الخ٣ُ٣ت في اإلاضي الٍُى

. ًدخمل اؾخمغاٍع ما لم جخسظ الخ٩ىمت بظغاءاث للخٛلب ٖلُه

 :معالجت عجص اإلايزاهُت العامت- 4

له و  ل٣ض جُغ٢ذ صعاؾاث ٖضًضة إلاىيٕى عجؼ اإلاحزاهُت الٗامت، و ٦ُُٟت مىاظهتها، بةًجاص الُغ١ اإلاشلى لخمٍى

 الخٗامل مٗه، و ؾىداو٫ ؤن وؿخٗغى في َظا الجاهب الخىظحهاث الا٢خهاصًت الخالُت اإلاٗالجت 

ٞمً صو٫ الٗالم مً جيخهج بغامج . إلاك٩لت عجؼ اإلاىاػهت الٗامت خؿب ألاؾـ الضولُت و الخُب٣ُاث الخضًشت

ا و  ل عجَؼ ؤلانالح الظاحي إلاٗالجت اإلاك٩لت، و مجها مً جلجإ بلى اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت لخمٍى

 1.زانت اللجىء بلى نىضو١ الخ٣ض الضولي، و مسخل٠ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت ألازغي 

 :بسامج ؤلاصالح و الخىمُت الراجُت_ أ

جيخهج ٦شحر مً الضو٫ الٗالم بغامج ؤلانالح الظاجُت التي حٗخمض ٖلى بظغاءاث و َغ١ ٖالظُت جسخل٠ خؿب 

ت بٟغى الًغاثب ٖلى . هٓامها اإلاالي و تهضٝ َظٍ البرامج بلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت اصة ؤلاًغاصاث الًغوٍع و ٍػ

ظمُ٘ اإلاجاالث ال٣ابلت لظل٪ ؤي ؤلاب٣اء ٖلى صوع الضولت واضخا في الا٢خهاص بما ًد٤٣ الخىمُت الكاملت و 

و في بَاع بغامج ؤلانالح الظاحي، و بُٛت ٖالط الجؼء اإلاخٗل٤ باإلاحزاهُت الٗامت مً الىٓام . الخسُُِ اإلاد٨م

لُت الخالُت  2:اإلاالي جلجإ الضولت بلى بجبإ و ؤزظ الؿُاؾاث الخمٍى

                                                 
1
، مظ٦غة نهاًت التربو لىُل الكهاصة اللِؿاوـ، الؿىت "مى٢٘ الجباًت اإلادلُت مً اإلاالُت اإلادلُت و ٦ُُٟت اؾخٛاللها إلاىاظهت العجؼ اإلاالي" بضو قُٗب، 

ىُت لئلصاعة، الضٞٗت  76، م2000، الجؼاثغ، 34الغابٗت بصاعة مدلُت اإلاضعؾت الَى

، م. ص  .70نالح الغوٍلي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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ص الدازلي لخغؼُت العجص في اإلاواشهت العامت .1 : طُاطت الخمٍو

جلجإ الضولت الىامُت بلى الا٢تراى الضازلي ٖىيا ًٖ َلب ال٣غوى مً ألاؾىا١ الٗاإلاُت في ؾبُل طل٪ جهضع 

ل العجؼ في اإلاحزاهُت الٗامت، ٚحر ؤن َظٍ الؿُاؾت ٢ض جترجب ٖجها بٌٗ آلازاع  ىت لخمٍى جل٪ الضو٫ ؾىضاث الخٍؼ

اصة حجم الضًً الٗام الضازلي ٖىضما ج٩ىن ؤؾٗاع الٟاثضة مغجٟٗت . الؿلبُت ٦ٍؼ

: جسػُد الىفلاث العامت .2

َى جُب٤ُ ٖملي ألًٞل ٦ٟاءة في جىػَ٘ اإلاىاعص، ٞهى ٌكمل بالًغوعة الخض مً ؤلاؾغاٝ في ٧اٞت اإلاجاالث و 

ني . ألازظ بمبضؤ ؤلاهٟا١ ألظل الخاظت اإلالخت لخد٤ُ٣ الىمى اإلاُلىب في الا٢خهاص الَى

ص الخازجي لخغؼُت عجص اإلاواشهت العامت .3 : طُاطت الخمٍو

ؼ عنُض اخخُاَي الٗملت ألاظىبُت اإلاخدهل  اث بخٍٗؼ ٖلحها مً  يهضٝ َظا ؤلاظغاء بلى الخإزحر ٖلى محزان اإلاضٖٞى

خضور زلل في  ال٣غوى، ؤو اإلاداٞٓت ٖلى ؤؾٗاع نٝغ الٗملت اإلادلُت في خضوص اإلا٣ٗى٫ التي ال جاصي بلى

و ًضزل في ؾُاؾت  .اإلاحزاهُت الٗامت، هدُجت اعجٟإ ٢ُمت الضًً الٗام الىاجج ًٖ اهسٟاى ٢ُمت الٗملت اإلادلُت

ىت التي جيكِ ألامىا٫ ألاظىبُت مً زال٫ حصجُ٘ الهاصعاث، و َى ما ًد٤٣ ل الخاعجي لؿىضاث الخٍؼ  الخمٍى

ل. هخاثج ٞىعٍت ٦بحرة، و ٣ًلل مً عجؼ اإلاحزاهُت الٗامت  و مً اإلاالخٔ ؤن مشل َظا ؤلاظغاء لؿُاؾت الخمٍى

 جيخهجه الضولت الهىاُٖت و ال ًم٨ً في ٦شحر مً ألاخُان ؤن ٌؿخسضم بىجاح في الضو٫ الىامُت، ألن. الخاعجي

الٗبء الظي جخدمله َظٍ الضو٫ في ؾضاص جل٪ ال٣غوى ٖلى اإلاضي البُٗض، ؾُٟى١ حجم الٗاثضاث مً َظٍ 

  .ال٣غوى
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 :خالصة
من خالل دراسة ىذا الفصل تطرقنا إلى تعريف المحاسبة العامة و التي تمثل أحكام تنفيذية عامة الذي 

يحددىا ىذا القانون، و التي تطبق عمى ميزانيات و عمميات تنفيذ اإليرادات و النفقات، كذلك خصائصيا 
 .و أىدافيا و أعوان مكمفون بتنفيذىا

كما تطرقنا أيضا إلى تعريف الميزانية العامة التي تمثل جدول تقديرات اإليرادات و النفقات السنوية لسنة 
مالية مقبمة، تحكميا قواعد تضبط شكميا، تشمل ىذه الميزانية عدة وثائق مالية التي تمثل أدوات تقديرية 

 .إليرادات و النفقات، تتمثل ىذه الوثائق في الميزانية األولية، الميزانية اإلضافية و الحساب اإلداري
اإلثبات، التصفية، األمر : مراحل تنفيذ عمميات الميزانية العامة و ىي بالنسبة لإليرادات ثم انتقمنا إلى

 .االلتزام بالنفقة، التصفية، األمر بالصرف و الصرف: أما بالنسبة لمنفقات. بالتحصيل و التحصيل
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 :تمهيد
بعدما خضنا في الفصل األول في دراسة نظرية لميزانية عامة و كل المفاىيم المتعمقة بيا من حيث 

خصائصيا و أنواعيا و تحضيرىا و عممية تنفيذىا و عجزىا، خصصنا ىذا الفصل لدراسة ميزانية بمدية 
 .عين تادلس

 :و سنتناول في ىذا الفصل ثالث مباحث و ىي
 .عموميات حول بمدية عين تادلس: المبحث األول
 .دراسة حالة حول أنواع الميزانيات في بمدية عين تادلس: المبحث الثاني
دراسة حالة لتنفيذ عمميات الميزانية العامة  : المبحث الثالث
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 عمومُاث خوو بلدًت عين جادلع: اإلابدث ألاوو 

: هامجاو وؼاغ و حعٍسف ملس البلدًت عين جادلع: ألاوو اإلاؼلب 

: حعٍسف ملس البلدًت- 1

ت و  .   اإلاالي و جدضر بمىظب ٢اهىن الاؾخ٣ال٫البلضًت الجماٖت ؤلا٢لُمُت ألاؾاؾُت، و جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ا مجلـ مىخسب َى اإلاجلـ الكٗبي البلضي و َُئت جىُٟظًت، اٞخخدذ  للبلضًت ب٢لُم و بؾم و مغ٦ؼ، و ًضًَغ

ا ًخمدىع ٖلى مى٢٘ اؾتراجُجي َام في وؾِ اإلاضًىت، ًدضَا مً الكما٫ مخىؾُت حكى٦ت 2016ؾىت  ، م٣َغ

ُٟت و قغ٢ا الخض٣ًت الٗامت  .ٖبض ال٣اصع و ظىىبا ملٗب البلضي و ٚغبا بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

: مجاو وؼاغ البلدًت- 2

: التزوٍد باإلاُاه الصالحت للؼسب- 1

ً                  3 م1000   زصاهان طعت كص منهما       طعت الخسٍص

                    عدد آلاباز  ؤباع04                    

                    همؽ الخوشَع                            ًىمُا

                    طعت الدفع زاهُت/  لتر29.5                  

                    وكذ الخوشَع   ؾاٖاث   08                  

                    كمُت الخوشَع  لتر ل٩ل ؾا54ً٦                 

 ًبحن التزوٍض باإلاُاٍ الهالخت للكغب: (01)الجدوو 

 

: ػبكت الؼسكاث- 2 

               الؼسق الوػىُت   ٧لم    9.740                

  الؼسق البلدًت                ٧لم45.200                

 الؼسق الوالئُت                ٧لم51.388                

 الؼبكت ؤلاحمالُت                ٧لم 106.328                

 ًبحن قب٨ت َغ٢اث البلضًت: (02)الجدوو 

: الفالخت- 3

 ٨َخاع 7417: اإلاؿاخت الؼعاُٖت ؤلاظمالُت: الصزاعت  

 ٨َخاع 6496: اإلاؿاخت ؤلاظمالُت اإلاؿخٗملت         

:  ٨َخاع ؤشجاع ٚحر مؿ٣ُت254:  ٨َخاع ٦غوم120:  ٨َخاع ب٣ىلُاث700:  ٨َخاع ٦الء1400: حكمل الخبىب

.  ٨َخاع6258:  ٨َخاع، ػعاٖت صاثمت و مخضاولت363:  ٨َخاع ؤشجاع مؿ٣ُت3150:  ٨َخاع زًغواث3765
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 مغبي106 عؤؽ، 3250، ؤٚىام (اإلاهغح بها  ) مغبي ؤب٣اع 70 عؤؽ، 318ؤب٣اع : جسبُت اإلاواش ي . 

:  الخعلُم- 4

 ت 08 ) ببخضاثُت 18: اإلاضاعؽ ُٟت10و  ( مجها في اإلاى٣ُت الخًٍغ  . باإلاىا٤َ الٍغ

 ُٟت 03 ) ب٦مالُاث 04: ؤلا٦مالُاث ت و واخضة بمى٣ُت ٍع  .( مجها في اإلاىا٤َ الخًٍغ

 اث ت واخضة: الشاهٍى  .زاهٍى

 مخ٣ىت واخضة: اإلاخ٣ىاث. 

:  الصحت- 5

  غ52مؿدكٟى ًدؿ٘ ٫  . ؾٍغ

 مغ٦ؼ جهُٟت للضم. 

 ت ت باإلاىا٤َ الخًٍغ  .مغ٦ؼ التخت الجىاٍع

 ٢اٖضة للٗالط واخضة بلخًغي و ؤزغي بإوالص مجاَغ .

: الثلافت - 6

 مغ٦ؼ ز٣افي واخض. 

 ىُت و الضولُت مجها ال٣ىإ : اإلاؿغح ٖضة ٞغ١ مؿغخُت جيكِ و حكاع٥ في الخٓاَغاث الىالثُت و الَى

 .ألاػع١

 ت ٞغ٢ت اإلاىاعة ٞغ٢ت الٛىاء الٗهغي، ٞغ٢ت الهال٫ للٛىاء الخ٣لُضي  .ٞغ١ ٚىاثُت مجها، الٛىُت البضٍو

 ت و الكٗغ اإلالخىن الظي ًىٓم ٧ل ؾىت ني لؤلٚىُت البضٍو  .اإلاهغظان الَى

اطُت- 7 : اليؼاػاث الٍس

  (ال٣ؿم الجهىي ألاو٫  )٦غة ال٣ضم. 

  ني ب  )٦غة الُاثغة  .(َو

  ني  )٦غة الُض  .(الَى

  (ظهىي  )الضعاظاث الهىاثُت. 

 ال٨غة الخضًضًت. 

 ت: اإلاالٖب  .ملٗب واخض باإلاى٣ُت الخًٍغ

 اياث  .٢اٖت مخٗضصة الٍغ

  ت03، مجها 05مؿاخاث اللٗب  . باإلاىا٤َ الخًٍغ
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ت للبلدًتاإلاالُت و اإلاادًت وؤلامكاهُاث: اإلاؼلب الثاوي :  البؼٍس

 

هوعها  ؤلامكاهُاث        

ؾى١ )خ٣ى١ اإلا٩ان و الخى٠٢,اإلاظبذ البلضي ,الؿ٨ىاث      ؤلامكاهُاث اإلاادًت 

, اإلاُاٍ الهالخت للكغب , حؿُحر مدُت و٢ٝى الخاٞالث , (ؤؾبىعي

خ٣ى١ ٦غاء خٓحرة الؿباعاث , ؾى١ ظىاعي , خ٣ى١ ٦غاء اإلادالث 

 (مىذ مٗاصلت الخىػَ٘)بٖاهاث ممىىخت مً الضولت     ؤلامكاهُاث اإلاالُت 

  عؾم ,الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي , الغؾم ال٣ٗاعي : الًغاثب

عؾم , الغؾم ؤلاظمالي الىخُض ٖلى جإصًت الخضماث , الخُهحر 

ت  الغؾم الجؼافي اإلاىخض ,عؾم الخٟالث , مضازُل التر٢ُت ال٣ٗاٍع

ت للبلضًت: (03)الجدوو   ًبحن ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و البكٍغ

ت   :ؤلامكاهُاث البؼٍس

 

 اإلاا٢خحن ؤو ؤلاظغاء   ألاظغاء الضاثمىن           مؿخىي الخإَُل

 اإلاخٗا٢ضًً

 اإلاجمٕى

   عظا٫   وؿاء   عظا٫ وؿاء    

Group « A » conception   05 00 00 04  01     الخهمُم 

 Group « B » aplication              جُب٤ُ

           

    05 11 00 00 16 

Group « C » maitrise25 00 00 20 05          جد٨م 

Group « D » execution   296 154 44 83 15 جىُٟظ 

 342 154 44 118 26             اإلاجمٕى     

 2016جىػَ٘ ألاظغاء في م٣غ و ملخ٣اث البلضًت خؿب صعظت الخإَُل لؿىت : ( 04)الجدوو 
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ػسح مسخلف اإلاصالح  : اإلاؼلب الثالث

 : ألاماهت العامت- 1

ا ؤمُىا ٖاما و َظا ألازحر خؿب بٌٗ اإلاسخهحن ٌٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت في  بن ألاماهت الٗامت للبلضًت ٌؿحَر

. البلضًت و ٌٗخبر اإلاؿاٖض اإلاباقغ ألاؾاس ي لغثِـ البلضًت

ني و الخُٗحن ٞحها  ُٟت ؤمحن ٖام للبلضًت مىظىصة ٖلى مؿخىي ٧ل بلضًاث التراب الَى و ججضع ؤلاقاعة ؤن ْو

 اإلاخًمً 02/02/1991 اإلااعر في 26-٩ً91ىن خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

 اإلااعر في 27-91ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام بالٗما٫ اإلاىخمحن بلى ٢ُإ البلضًاث و ٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

اث٠ الٗلُا لئلصاعة البلضًت02/02/1991 .  الظي ًدضص ٢اثمت الْى

: "  مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ ماًلي119و ُٞما ًسو نالخُاث ألامحن الٗام للبلضًت جىو اإلااصة 

: ًخىلى ألامحن الٗام للبلضًت و جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ما ًإحي

. ظمُ٘ مؿاثل ؤلاصاعة الٗامت- 

. ال٣ُام بةٖضاص اظخماٖاث اإلاجلـ الكٗبي البلضي- 

. ال٣ُام بدىُٟظ اإلاضاوالث- 

ال٣ُام بدبلُٜ مدايغ مضاوالث مجلـ الكٗبي البلضي و ال٣غاعاث للؿلُت الىنُت بما ٖلى ؾبُل ؤلازباع ؤو - 

. مً ؤظل مماعؾت ؾلُت اإلاىا٣ٞت و الغ٢ابت

ت و الخ٣ىُت و جىُٓمها و الخيؿ٤ُ بُجها و ع٢ابتها-  . جد٤ُ٣ ب٢امت اإلاهالح ؤلاصاٍع

ٟي البلضًت-  ." مماعؾت الؿلُت الؿلمُت ٖلى مْى

:  وؿخُُ٘ ؤن هدهغ الهالخُاث ألاؾاؾُت لؤلمحن الٗام للبلضًت ُٞماًلي119و مً زال٫ هو اإلااصة 

ت و الخ٣ىُت للبلضًت_  . حؿُحر و جيكُِ اإلاهالح ؤلاصاٍع

. جدًحر مضاوالث مجلـ الكٗبي البلضي و زانت مجها اإلاخٗل٣ت باإلاحزاهُت البلضًت_ 

ٟي البلضًت و ل٨ىه ًماعؾها باؾم عثِـ البلضًت و طلل٪ َب٣ا إلاا ظاء في _  ًماعؽ الؿلُت الغثاؾُت ٖلى مْى

جسً٘ بصاعة البلضًت للؿلُت الؿلمُت لغثِـ اإلاجلـ  )):  التي جىو08-90 مً ال٣اهىن ع٢م 128اإلااصة 

(. (الكٗبي البلضي 

ُٟت ألامحن الٗام للبلضًت زانت خحن ججضًض اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت  ُٟت ؤي ْو و جٓهغ ؤَمُت َظٍ الْى

با َى اإلاؿاو٫ ألاو٫ إلصاعة البلضًت . بدُض ؤزىاء َظٍ اإلاغخلت ًهبذ ج٣ٍغ

ُٞٗخبر خُيئظ ألامحن الٗام للبلضًت ال٣ىاة ؤو الىؾُِ بحن الهُئت البلضًت اإلاىخسبت و اإلاهالح البلضًت و ل٨ً 

ا ٞةن نٗىباث ٦شحرة جىاظه مماعؾت َظٍ . ججضع ؤلاقاعة ؤن الىا٢٘ في بٌٗ ألاخُان بن لم ه٣ل في ٦شحَر

ُٟت  .الْى
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:  مصلحت اإلاداطبت و ؤلادازة- 2

: جخ٨ٟل مهلخت اإلاداؾبت و ؤلاصاعة بماًلي

. بٖضاص محزاهُاث و الخؿاباث_ 

. مخابٗت اإلاسُُاث البلضًت للخىمُت_ 

. مخابٗت جىُٟظ اإلاحزاهُاث_ 

. خؿاب ؤظىع و مغجباث اإلاؿخسضمحن_ 

. بٖضاص خىالاث الخدهُل و الضٞ٘_ 

. مؿ٪ صٞاجغ ؤلالتزاماث و الى٣ٟاث و اإلاضازُل_ 

. جدًحر الىيُٗت اإلاالُت للبرامج_ 

. حؿضًض الى٣ٟاث ال٣اهىهُت_ 

 .حؿُحر الخُاة اإلاهىُت للمؿخسضمحن_ 

 :وهجض في مهلخت اإلاداؾبت و ؤلاصاعة م٨خبحن َما 

: مكخب اإلاظخسدمين

: و ًخ٨ٟل بماًلي

. حؿُحر الخُاة اإلاهىُت للمؿخسضمحن بضاًت مً الخُٗحن بلى بنهاء ٖال٢ت الٗمل_ 

. مؿ٪ ظضو٫ الخٗضاص_ 

. جدًحر ظضاو٫ التر٢ُت في اإلاضعظاث و جىُٟظٍ_ 

ت و جىُٟظٍ_  . جدًحر اإلاسُِ الؿىىي لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

الؿهغ ٖلى جىُٓم اإلاؿاب٣اث ٖلى ؤؾاؽ جىُٓم الكهاصاث و الازخباعاث و الٟدو اإلانهي و الامخدان اإلانهي و _ 

الن ًٖ الىخاثج الجهاثُت ٠ُ ابخضاء مً ؤلاقهاع ونىال بلى ؤلٖا . ٖلى ٖملُت الخْى

. جدًحر ظضو٫ خهُلت الكٛل_ 

: مكخب مالُت اإلاداطبت

: و ًخ٨ٟل بماًلي

. بٖضاص اإلاحزاهُت و الخؿاباث و جىُٟظَا_ 

. اإلاخابٗت اإلاالُت لبرامج الخىمُت_ 

. خؿاب ؤظىع و مغجباث اإلاؿخسضمحن_ 

. بٖضاص خىالث الخدهُل و الضٞ٘_ 

. بٖضاص ٢ؿاثم الُلباث_ 

.  و الى٣ٟاث و اإلاضازُلالالتزاماثمؿ٪ صٞاجغ _ 
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:  و ًخٟٕغ م٨خب مالُت اإلاداؾبت بلى

. ٕٞغ الدؿُحر و ٕٞغ الخجهحز

:  فسع الدظُير

:  و ًخ٨ٟل بما ًلي

. مخابٗت جىُٟظ اإلاحزاهُاث ُٞما ًسو ٢ؿم الدؿُحر_ 

. خؿاب ؤظىع و مغجباث اإلاؿخسضمحن_ 

اث_  . ال٨كٞى

: فسع الخجهيز

: و ًخ٨ٟل بماًلي

. مخابٗت جىُٟظ اإلاحزاهُاث ُٞما ًسو ٢ؿم الخجهحز_ 

. اإلاؿاَمت في بٖضاص و جدًحر ويُٗاث البرامج_ 

: مصلحت الخىظُم و الؼؤون العامت- 3

: جخ٩ل٠ مهلخت الخىُٓم و الكاون الٗامت باإلاهام الخالُت

اث_  . جىُٓم الٗام و اإلاىاٖػ

. الخالت اإلاضهُت_ 

ىُت_  . الخضمت الَى

. (الجاهب الخىُٓمي  )ال٣ٗىص و اله٣ٟاث الٗمىمُت _ 

. ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان_ 

. الاهخساباث_ 

. اإلاهاص٢ت ٖلى الخى٢ُٗاث و اليسخ اإلاُاب٣ت لؤلنل_ 

. جىُٓم ألاؾىا١ و خغ٦ت اإلاغوع_ 

ُت الى٣ل الخًغي صازل اإلاضًىت_  . عؾم زٍغ

. (الجاهب الخىُٓمي  )جدب٘ مل٠ اإلاسُِ الغثِس ي للتهُئت و الخٗمحر و مسُُاث قٛل ألاعاض ي _ 

. وكغ و مخابٗت الىهىم ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت_ 

. بظغاء الخد٣ُ٣اث خى٫ مداؾً و مؿاوت ب٢امت َظٍ اإلااؾؿاث (الجاهب الخىُٓمي  )اإلااؾؿاث اإلاهىٟت _ 

اطُت- 4 : مصلحت الؼؤون الاحخماعُت و الثلافُت و الٍس

ايُت باإلاهام الخالُت : جخ٩ل٠ مهلخت الكاون الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الٍغ

. اإلاؿاٖضاث الاظخماُٖت للمؿىحن، اإلاٗى٢حن و الٗاثالث اإلادغومت_ 

. الخ٨ٟل باإلاغض ى ٣ٖلُا و بخالتهم ٖلى اإلاتخاث_ 
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اض ي_  . جدب٘ وكاَاث الجمُٗاث طاث الُاب٘ الاظخماعي و الش٣افي و الٍغ

. الؿ٨ً الاظخماعي و الخجؼثاث الاظخماُٖت_ 

. حؿلُم قهاصاث الاخخُاظاث_ 

. الخ٨ٟل بمل٠ الخمهحن و الدكُٛل و الخٗاوهُاث الكباهُت و الكب٨ت الاظخماُٖت_ 

. جىُٓم الخٓاَغاث الش٣اُٞت في مسخل٠ اإلاىاؾباث بالخيؿ٤ُ م٘ الجمُٗاث و الهُئاث اإلاٗىُت_ 

ا و بوكائها_  . جدب٘ وكاَاث الهُا٧ل الش٣اُٞت و حصجُ٘ بهدكاَع

ت_  اياث الجماٍَغ اض ي الهاوي و ٞغوٖه و حصجُ٘ الٍغ . مخابٗت وكاَاث الىاصي الٍغ

: اإلاصلحت الخلىُت- 5

ًخىلى اإلاضًغ جدذ ؾلُت ألامحن الٗام جيكُِ اإلاهالح التي ٌكٝغ ٖلحها و الخيؿ٤ُ بُجها و جًم َاجه  

: و جًم م٨خبحن: م٨خب الهُاهت- (1

. و ٣ًىم بةهجاػ بُا٢ت ج٣ىُت ل٩ل مكغوٕ: م٨خب الاؾخٛال٫ اإلاباقغ- (ؤ

و ًخىلى َظا اإلا٨خب مخابٗت : م٨خب الترمُم- (ب

. الترمُماث_ 

. الخيؿ٤ُ م٘ مهلخت الٗخاص و اإلاساػن _ 

. مؿ٪ سجالث ؤقٛا٫ ٧ل ٞغ٢ت_ 

. مغا٢بت ألاقٛا٫ مُضاهُا_ 

     (بهاعة ، َغ٢اث ، الخى٠ُٓ  )و به زالزت ٞغوٕ و هي ٖلى الخىالي 

: مصلحت الىظافت و الوكاًت- 6

: و ج٣ىم باإلاهام الخالُت

. مغا٢بت الىٓاٞت ٖلى مؿخىي التراب البلضي_ 

. مٗالجت اإلاُاٍ و مغا٢بتها و ًضزل طل٪ في بَاع الخُهحر و هٓاٞت اإلادُِ_ 

. قب٨ت الُغ١ خُض ٣ًىم بدؿلُم عزو مً ؤظل الخٟغ و بنالح ال٣ىىاث الخانت بهٝغ اإلاُاٍ ال٣ظعة_ 

. التخت اإلاضعؾُت_ 

ت_  ٍغ . الهضوء و الخٟاّ ٖلى الؿ٨ُىت الٗامت لل٣ُام بالخد٣ُ٣اث اإلاُضاهُت و الخضزالث الخ٣ٍغ

 .مؿ٪ الٟهغؽ الخام بالخجاع_ 

: مكخب الخوثُم و ألازػُف- 7

ت ل٩ل وزاث٤ اإلاهالح البلضًت خُض ًخم خٟٔ ٧ل الىزاث٤ اث َى الظا٦غة ؤلاصاٍع . م٨خب ألاعق٠ُ و اإلادْٟى
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 دزاطت خالت خوو أهواع اإلايزاهُاث في بلدًت عين جادلع: اإلابدث الثاوي

اإلايزاهُت ألاولُت لبلدًت عين جادلع : اإلاؼلب ألاوو 

: كُفُت إعداد اإلايزاهُت ألاولُت: أوال

 ؤ٦خىبغ مً الؿىت الؿاب٣ت للؿىت التي جىُب٤ ٖلحها َظٍ 31ًخم بٖضاص اإلاحزاهُت ألاولُت لبلضًت ٖحن جاصلـ ٢بل 

خماص ٖلى البُا٢ت الخ٣ىُت الهاصعة ًٖ مهالح الًغاثب للىالًت و التي حكمل ج٣ضًغاث و  اإلاحزاهُت، بااٖل

ذ ٖلحها مً " ٖحن جاصلـ " ؤلاًغاصاث الجباثُت لبلضًت  ضاص ًخم مً َٝغ مهلخت اإلاداؾبت زم ًخم الخهٍى ٞاإٖل

. َٝغ ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي البلضي بٗض صعاؾتها و مىا٢كتها

ذ  ذ و اإلاضاولت، و بٗض الخهٍى ًاء اإلاجلـ الكٗبي البلضي، ًخم ٢بىلها بالخهٍى ذ زلض ألٖا و في خالت جهٍى

 ؤًام بما 08للمهاص٢ت ٖلحها زال٫ مضة ال جخجاوػ  (الضاثغة  )ٖلحها مباقغة ًخم بعؾالها بلى ؾلُت الىناًت 

ٌ ؤو بال٣بى٫   .بالٞغ

: مكوهاث و مدخوى اإلايزاهُت ألاولُت لبلدًت عين جادلع: ثاهُا

 :مكوهاث اإلايزاهُت ألاولُت- 1

جغنض الخ٣ضًغاث الخانت بالى٣ٟاث اإلاؿمىح بها و ؤلاًغاصاث اإلاخى٢ٗت باليؿبت للؿىت اإلاٗخبرة، و هي جدخىي 

. الاؾدشماعٖلى ٕٞغ الدؿُحر و ٕٞغ للخجهحز و 

 :و ًدخىي ٖلى ٖمىصًً مضعط ٞحها ماًلي: فسع الدظُير

  ًدخىي الا٢تراخاث اإلاهىث ٖلحها مً َٝغ اإلاجلـ الكٗبي البلضي" ا٢تراخاث"الٗمىص ألاو٫. 

  ًدخىي الخسهُهاث اإلاىا٤ٞ ٖلحها مً َٝغ الؿلُت الىنُت" مهاص٢ت"الٗمىص الشاوي. 

 :ًدخىي َى آلازغ ٦ظل٪ ٦ما َى الكإن لٟٕغ الدؿُحر ٖلى ٖمىصًً: فسع الخجهيز و الاطدثماز

  ًدخىي الخ٣ضًغاث اإلاهىث ٖلحها مً َٝغ اإلاجلـ الكٗبي البلضي" ا٢تراخاث"الٗمىص ألاو٫. 

  ًدخىي الخسهُهاث اإلاىا٤ٞ ٖلحها مً َٝغ الؿلُت الىنُت" مهاص٢ت"الٗمىص الشاوي .

: مدخوى اإلايزاهُت ألاولُت- 2

اإلاحزاهُت ألاولُت للبلضًت هي ٖباعة ًٖ ظضو٫ ًبحن الىيُٗت اإلاالُت لها و طل٪ مً زال٫ مجمٕى اإلاىاص اإلابِىت _ 

 ( 01أهظس اإلالحم زكم  ):  التي جلخو ُٞماًلي01في اإلالخ٤ ع٢م 

 صط باليؿبت للى٣ٟاث و126.434.175.79:  و اإلاخمشلت في اإلاهالح الٛحر مباقغة للبلضًت اإلا٣ضعة ب90اإلااصة 

( 900)ًى٣ؿم بضوعٍ بلى ؤبىاب جًم الخؿاب  (90)صط زام باإلًغاصاث و الخؿاب 12.169.000.00: اإلابلٜ

: َى

ؤظىع اإلاؿخسضمحن : ٌٗٝغ ب (901)صط و الباب 12.037.044.52طاث ه٣ٟاث ج٣ضع ب : اإلاهالح اإلاالُت_ 

. صط زام باإلًغاصاث700.000.00صط ُٞما ًسو الى٣ٟاث و مبلٜ 47.075.081.27: الضاثمحن
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 (بًغاصاث)صط 1.660.000.00 (ه٣ٟاث)صط 10.091.250.00وؾاثل و مهالح ؤلاصاعة الٗامت ب٣ُمت : (902)و باب 

َى مجمٕى ال٣ٗاعاث و اإلاضزىالث الٛحر مىخجت للمضازُل جدذ ه٣ٟاث م٣ضعة ب  (903)و الباب 

صط 20.000.00: صط و بًغاصاث ب18.380.200.00

 صط بًغاصاث 20.000.00 صط ه٣ٟاث و مبلٜ 900.000.00َغ١ بمبلٜ  (904)الباب 

صط 110.000.00:  صط باليؿبت للى٣ٟاث ؤما ؤلاًغاصاث م٣ضعة ب2.850.000.00الكب٩اث بمبلٜ : (905)الباب 

. زام بإقٛا٫ الخجهحز اإلاىجؼة باؾخٛال٫ اإلاباقغ: 906و الباب 

ت الخانت ببلضًت ٖحن جاصلـ التي جىدهغ في مبلٜ ه٣ٟاث م٣ضعة : 91ؤما اإلااصة  ٞهي جخمشل في اإلاهالح ؤلاصاٍع

:  جى٣ؿم و جخجؼؤ بلى ؤبىاب جخمشل في (91) صط و اإلااصة 70.000.00:  صط و بًغاصاث ب6.641.003.68: ب

ت الٗمىمُت بمبلٜ : 910الباب   صط 30.000.00 صط زام بالى٣ٟاث و مبلٜ 2.450.000.00اإلاهالح ؤلاصاٍع

. زام باإلًغاصاث

. ألامً و الخماًت اإلاضهُت: 911الباب 

 صط 1.170.000.00اإلاؿاَمت في ؤٖباء الخٗلُم بمبلٜ : 912الباب 

 صط 20.000.00 صط باليؿبت للى٣ٟاث و 260.000.00: اإلاهالح الاظخماُٖت اإلاضعؾُت ًدىي مبلٜ: 913الباب 

باليؿبت لئلًغاصاث 

ايت و الش٣اٞت بمبلٜ ه٣ٟاث : 914الباب   20.000.00:  صط و بًغاصاث م٣ضعة ب2.761.003.68الكباب و الٍغ

: حكمل ٖلى ألابىاب الخالُت: هي اإلاهالح الاظخماُٖت: (92)صط و هظ٦غ اإلااصة 

 صط باليؿبت للى٣ٟاث و 4.160.000.00الخام باإلاؿاٖضة الاظخماُٖت اإلاباقغة ب٣ُمت : 920الباب 

.  صط باليؿبت لئلًغاصاث960.000.00

 صط 2.500.000.00ه٣ٟاث : الىٓاٞت الٗمىمُت و الاظخماُٖت: 921الباب 

مخمشل في اإلاهالح و اإلااؾؿاث الاظخماُٖت : 922الباب 

 صط 7.591.734.23:  صط و بًغاصاث ب200.000.00: هي اإلاهالح الا٢خهاصًت، بمبلٜ ه٣ٟاث م٣ضع ب: 93اإلااصة 

: و َظٍ اإلااصة جى٣ؿم بدض طاتها ٖلى ؤبىاب ؤًًا

اإلاكاع٦ت في الخىمُت الا٢خهاصًت : 930الباب 

 صط و بًغاصاث جىدهغ في مبلٜ 200.000.00: ه٣ٟاث (اإلاىخجت للمضازُل)ألامال٥ الخانت بالبلضًت : 931الباب 

.  صط7.591.734.23

 صط 119.834.208:  صط و بًغاصاث ب710.762.76: مهالح ظباًت ج٣ضع ه٣ٟاث الجباًت ب: 94اإلااصة 

 صط 711.762.76ٌٗٝغ هاجج الجباًت بمجمٕى ه٣ٟاث : 940و ؤبىاب َظٍ اإلااصة ًىدهغ في الباب 

ما٫ اإلاكتر٦ت طاث بًغاصاث بمبلٜ : 941الباب   صط جدمل مىاص اإلاحزاهُت 82.923.070.00ممىىخاث مهلخت ألٖا

ُت في ه٣ٟاث ج٣ضع ب .  صط140.645.942.23:  صط و بًغاصاث140.645.942.23: و ؤبىابها الٟٖغ
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 صط و بًغاصاث بىٟـ 11.887.044.25:  هي2016هي بغامج البلضًت اإلا٣ضعة ه٣ٟاتها للؿىت اإلاالُت : 95اإلااصة 

 .اإلابلٜ 

ُت هظ٦غ مجها   جدخىي ؤًًا َظٍ اإلااصة ٖلى ؤبىاب ٖٞغ

ت ج٣ضع الى٣ٟاث ب: 950الباب   صط و ؤلاًغاصاث بىٟـ اإلابلٜ 1.878.044.52: البىاًاث و الخجهحزاث ؤلاصاٍع

. اإلاظ٧ىع 

 صط بىٟـ اإلابلٜ باليؿبت لئلًغاصاث  5.800.000.00الُغ١ ب٣ُمت ه٣ٟاث : 951الباب 

.  صط و ه٣ٟاث ؤًًا500.000.00الكب٩اث اإلاسخلٟت بمبلٜ بًغاص : 952الباب 

ايُت و الش٣اُٞت، ه٣ٟاث و بًغاصاث بمبلٜ : 953الباب  .  صط3.700.000.00الخجهحزاث اإلاضعؾُت و الٍغ

الخجهحزاث التخُت و الاظخماُٖت : 954الباب 

. الخىػَ٘، الى٣ل و اإلاىانالث: 955الباب 

. الخٗمحر و ؤلاؾ٩ان: 956الباب 

. الخجهحز الهىاعي و الخغفي و الؿُاحي: 957الباب 

ت: 958الباب  . اإلاهالح الهىاُٖت و الخجاٍع

ُت هي : 96اإلااصة  ؤبىابها الٟٖغ

بغامج للماؾؿاث الٗمىمُت للبلضًت : 960الباب 

. بغامج للىخضاث الا٢خهاصًت: 961الباب 

غاٝ ؤزغي : 969الباب  بغامج أَل

:  الٗملُاث الخاعظُت ًٖ البرامج ؤبىابها: 97اإلااصة 

ت و اإلاى٣ىلت : 970الباب   (الخاعظُت ًٖ البرامج  )الٗملُاث ال٣ٗاٍع

خغ٦ت اإلاضًىهُت و الضاثىت : 971الباب 

. ٖملُاث ؤزغي زاعظت ًٖ البرامج: 979الباب 

ُت اإلاظ٧ىعة مجملت في مبلٜ ه٣ٟاث ٣ًضع ب_   صط بىٟـ 11.887.044.52: مجمٕى البرامج و ألابىاب الٟٖغ

  (.01أهظس اإلالحم  )ؤلاًغاصاث ؤي ؤن ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث بىٟـ اإلابلٜ 

ت حٗخمض ٖلى ج٣ضًغاث ؤلاًغاصاث الجباثُت اإلادهل ٖلحها مً َٝغ مهالح الًغاثب  و هي ؤًًا محزاهُت ج٣ضًٍغ

 م٘ جد٤ُ٣ مبضؤ الخىاػن بحن 2016 لخُُٛت الى٣ٟاث اإلادخملت زال٫ الؿىت اإلاالُت annexe : 02للىالًت 

ت اإلاهالح اإلاظ٧ىعة ؾلٟا و : الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث في ال٣ؿمحن الدؿُحر و الخجهحز و اللظان ٌكخمالن ٖلى مجمٖى

ت و اإلاخمشلت في ت م٘ خؿاب الى٣ٟاث ؤلاظباٍع خماصاث اإلاالُت خؿب ألاولٍى : ج٣ىم بٟخذ ؤلٖا
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خُض جدضص وؿبت مؿاَمت البلضًت في  (670-9409 )%2اإلاؿاَمت في الهىضو١ الًمان للًغاثب اإلاباقغة - 1

 خُض جُب٤ َظٍ اليؿبت ٖلى الخ٣ضًغاث ؤلاًغاصاث الجباثُت اإلاباقغة %2نىضو١ الًمان للجماٖاث اإلادلُت 

.  التي جبلٛها مهالح الًغاثب الىالثُتannexe : 02و الٛحر مباقغة التي جدخىي ٖلحها بُا٢ت الخؿاب ع٢م 

ايت خُض ًخم خؿاب - 2  مً مجمٕى الًغاثب %4مؿاَمت البلضًت في الهىضو١ الىالجي لدصجُ٘ الٍغ

(  679-9141)اإلاباقغة م٘ خؿم اإلاؿاَمت في الهىضو١ 

4% x ايت76 - %2( 670)=  اإلاجمٕى .  مؿاَمت البلضًت لدصجُ٘ الٍغ

ا٢خُإ لى٣ٟاث الخجهحز و الاؾدشماع، خُض جدضص اليؿبت ال٣اهىهُت الضهُا، التي ج٣خُٗها البلضًاث بًغاصاث - 3

خباع في خؿاب ا٢خُإ ؤلاًغاصاث %10الدؿُحر لخُُٛت ه٣ٟاث الدؿُحر و الاؾدشماع بيؿبت   و ًإزظ بٗحن الٖا

: آلاجُت

 76الخؿاب +يغاثب ٚحر مباقغة      ) 75الخؿاب      +(مسههاث نىضو١ الجماٖاث اإلادلُت  ) 74الخؿاب 

 (يغاثب مباقغة 

  x 10% = 679 – 670– مجمٕى 

ت : مشال ت، مهاٍع٠ ال٨هغباء، الٛاػ، اإلااء، الهاج٠، حٗخبر ه٣ٟاث يغوٍع ؤظىع اإلاؿخسضمحن حٗخبر ه٣ٟاث يغوٍع

. لىاػم اإلا٨خب الُباٖت و الخجلُض و ٦ظا مهاٍع٠ اإلاهمت: زم اهخ٣ا٫ بلى ه٣ٟاث ؤ٢ل ؤَمُت مشل

موازنة المصالح و البرامج و العمميات الخارجية عن البرامج 
 األبواب مصالح التسيير      االقتراحات  المصادقة      

 النفقات االيرادات النفقات االيرادات
  المصالح الغير مباشرة _ 90 126.434.175.79 12.190.000.00  
            / 

       70.000.00  
  1.660.000.00 
       20.000.00 
10.330.000.00 
     110.000.00 

          / 

  12.037.044.52 
  74.075.681.27 
  10.091.250.00 
  18.380.200.00 
    9.000.000.00 
    2.850.000.00 

         / 

 المصالح المالية
 أجور و أعباء المستخدمين الدائمين

 وسائل و مصالح اإلدارة
 (غير منتجة لممداخيل)مجموعة العقارات و المنقوالت 

 الطرق
 الشبكات

 أشغال التجهيز المنجزة باإلستغالل المباشر

900      
901   
902  
903       
904       
905       
906       

   المصالح اإلدارية- 91     6.641.003.68     70.000.00         
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       30.000.00 
          / 
         / 

        20.000.00 
        20.000.00 

    2.450.000.00 
           / 

    1.170.000.00 
       260.000.00 
    2.761.003.68 

 المصالح اإلدارية العمومية 
   األمن و الحماية المدنية

  المساهمة في أعباء التعميم
  المصالح اإلجتماعية المدرسية
  الشباب و الرياضة و الثقافية

910 
911 
912 
913 
914 

  المصالح اإلجتماعية- 92  6.660.000.00     960.000.00         

         960.000.00 
         / 
         / 

    4.160.000.00 
    2.500.000.00 

          / 

 المساعدة اإلجتماعية المباشرة 
  النظافة العمومية و اإلجتماعية

  المصالح و المؤسسات اإلجتماعية

920 
921 
922 

  المصالح اإلقتصادية- 93  200.000.00        7.591.734.23      

            / 
    7.591.734.23 

          / 
       200.000.00 

 المشاركة في التنمية اإلقتصادية 
 (منتجة لممداخيل  ) األمالك الخاصة بالبمدية 

930 
931 

  مصالح جباية- 94  710.762.76        119.834.208.00  

    36.911.138.00 
  82.923.070.00 

       710.762.76 
          / 

  ناتج الجباية
 ممنوحات مصمحة األموال المشتركة

940 
941 

   مجموع قسم التسيير 140.645.942.23 140.645.942.23  

 الفائض- 850  /       /          

  مجموع متساوي النفقات و اإليرادات 140.645.942.23 140.645.942.23  

  برامج البمدية- 95       11.887.044.52 11.887.044.52  
    1.887.044.52 

  5.800.000.00 
    500.000.00 
  3.700.000.00 

          / 
          / 
          / 

 
 

1.887.044.52 
  5.800.000.00 
    500.000.00 

  3.700.000.00   
/ 

/  
/ 

   

 البنايات و التجهيزات 
  الطرق

  الشبكات المختمفة
  التجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقافية

 التجهيزات الصحية و اإلجتماعية
  المواصالت– النقل –التوزيع 
  اإلسكان–التعمير 

 التجهيز الصناعي و الحرفي و السياحي
 المصالح الصناعية و التجارية

950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 

      برامج لحساب الغير- 96             / /  
 برامج لممؤسسات العمومية البمدية     

  برامج لموحدات اإلقتصادية البمدية
  برامج ألطراف أخرى

960 
961 
969 

  العمميات الخارجية عن البرامج- 97     / /  
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الحوصلت 

     كظم 

........... الدظُير

     كظم الخجهيز و 

............ ؤلاطدثماز

140.645.942.23 

 

 

  11.887.044.52 

140.645.942.23 

 

 

  11.887.044.52  

 

             

.............. اإلاجموع

152.532.986.75 152.532.986.75  

             85 -

.......... فائع

            /             /   

 مجموع حظاوي في 

الىفلاث و ؤلاًساداث 

11.887.044.52   11.887.044.52    

 .2016اإلايزاهُت ألاولُت لبلدًت عين جادلع لظىت : (05)الجدوو زكم

الحظاب ؤلادازي لبلدًت عين جادلع : اإلاؼلب الثاوي 

: فترة إعداد الحظاب ؤلادازي لبلدًت عين جادلع: أوال

ش   ماعؽ مً ٧ل ؾىت خُض حكٕغ مهلخت 31ًخم البضء في بٖضاص الخؿاب ؤلاصاعي م٘ نهاًت الؿخت اإلاالُت بخاٍع

اإلاداؾبت في بٖضاص ما ٌؿمى بالخؿاب ؤلاصاعي و طل٪ بةٖضاص مسخل٠ اإلالخ٣اث الخانت بمحزاهُت البلضًت في 

الخؿاب  )و ملئها بٗىاًت و ص٢ت ختى ًم٨ً مً بٖضاص َظٍ اإلاحزاهُت . (الدؿُحر، الخجهحز و ؤلاؾدشماع  )ال٣ؿمحن 

، ٖلى بجمام  بهجاػ َظا الخؿاب الخخامي للخغوط بالىدُجت الجهاثُت التي جم٨ً البلضًت التخت اإلاالُت (ؤلاصاعي 

و خال لظل٪ ًخم بىاء اإلاؿخ٣بل ٖلى الًىء َظٍ الىدُجت بما بالؿلب ؤو ؤلاًجاب بي بما في خالت . التي جخمخ٘ بها

ضاص ٩ًىن م٘ نهاًت الؿىت اإلاالُت في   ماعؽ خُض ًخم ج٣ضًم خؿاباث 31حسجُل ٞاثٌ ؤو عجؼ مالي و َظا ؤلٖا

. الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت بٗض ظغص ظمُ٘ الى٣ٟاث الخ٣ُ٣ُت و ؤلاًغاصاث اإلادهل ٖلحها ٞٗال زال٫ َظٍ الؿىت

 . ٞاثٌ مغخل820خُض ٌسجل الٟاثٌ ؤو العجؼ في خؿاب 

 

 العمميات العقارية و المنقولة     
  حركة المديونية و الدائنية

  عمميات أخرى خارجة عن البرنامج

970 
971 
979 

  مجموع قسم التجهيز و اإلستثمار   11.887.044.52 11.887.044.52  
  الفائض- 065   / /  
  مجموع تساوي في النفقات و اإليرادات   11.887.044.52 11.887.044.52  
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    :مكوهاث و مدخوى الحظاب ؤلادازي لبلدًت عين جادلع: ثاهُا

: مكوهاث الحظاب ؤلادازي - 1

ذ و ؤلاًغاصاث التي جم جدهُلها زال٫ الؿىت اإلاالُت، ًخم  َى طل٪ الخؿاب الظي ًبحن ٧ل اإلاهاٍع٠ التي نٞغ

. بٖضاصٍ مً َٝغ اإلاجلـ الكٗبي البلضي

بطن ٞالخؿاب ؤلاصاعي َى طل٪ الخؿاب الظي ًبحن لىا ويُٗت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت إلهجاػ البرامج و ٦ظا 

ىا وكحر بلى ؤهه َىا٥ زالر ؤهىإ مً البرامج باليؿبت ل٩ل مً ٢ؿم الدؿُحر و ٦ظا . مغاخل بهجاػ َظٍ ألازحرة َو

: ٢ؿم الخجهحز و هي ٧الخالي

 و هي البرامج التي جدؿاوي التزاماتها م٘ اهجاػاتها:البرامج اإلاىتهُت . 

 و هي البرامج التي ج٩ىن ه٣ٟاتها ؤ٢ل مً التزاماتها:بسامج في ػوز الاهجاش . 

 و هي البرامج التي سجلذ و لم حٗٝغ التزاما:البرامج غير اإلاىجصة . 

ًم٨ً اؾخسغاط هدُجت الؿىت اإلاالُت مً زال٫ ظضو٫ الخؿاب ؤلاصاعي ؾىاء ٧اهذ الىدُجت عجؼ ؤو ٞاثٌ في 

 ماعؽ مً الؿىت اإلاىالُت 21الغنُض اإلاداؾبي، خُض ًخم يبِ الخؿاب ٖىض اهتهاء الؿىت اإلاالُت و طل٪ ٢بل 

للخُب٤ُ، و ٌسجل الغنُض اإلاؿخسغط في اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت في هٟـ الؿىت التي جم ٞحها بٖضاص الخؿاب 

 ٤ ٤ ؤمىا٫ البلضًت ؤو ًٖ ٍَغ ؤلاصاعي، ٞةطا وظض عجؼ في الخؿاب ًخم امخهانه في اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت ًٖ ٍَغ

بٖاهاث مً الهىضو١ اإلاكتر٥ للجماٖاث اإلادلُت و طل٪ بٗضما ج٣ىم وػاعة الضازلُت بضعاؾت مل٠ َلب 

. ؤلاٖاهت و جىا٤ٞ ٖلُه، ألهه ال جمىذ ؤلاٖاهت مهما ٧اهذ َبُٗتها بال في خضوص ؤلام٩اهُاث الٗاصًت للبلضًت

: ؤٖمضة مضعط ٞحها ماًلي (04)ؤما ُٞما ًسو ق٩ل الخؿاب ؤلاصاعي ٖلى ؤعبٗت 

  ًدخىي جسهُهاث اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت و الترزُهاث " محزاهُت ؤولُت و جغزُو اؾخصىاجي"الٗمىص ألاو٫

 .الاؾخصىاثُت التي جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلحها

  ًدخىي ج٣ُُضاث الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث" ج٣ُُضاث"الٗمىص الشاوي. 

  ًدخىي الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث اإلاىجؼة ؤو اإلاىٟظة" بهجاػاث"الٗمىص الشالض. 

  ً٘دخىي الب٣اًا الىاظب جىُٟظَا مً بًغاصاث البلضًت" ما لم ًىجؼ"الٗمىص الغاب .

: مدخوى الحظاب ؤلادازي - 2

ت الىيُٗت اإلاالُت و ًخم طل٪ باإلا٣اعهت بحن الى٣ٟاث الٟٗلُت _  َى ظضو٫ زخامي الظي حٗخمض ٖلُه البلضًت إلاٗٞغ

و ؤلاًغاصاث الٟٗلُت و اؾخسغاط الىدُجت الجهاثُت ٞالخانل بما عجؼ ؤو ٞاثٌ مالي بىٟـ ألابىاب ة اإلاىاص 

اإلاهالح الٛحر مباقغة جًم ألابىاب مشل الباب : 90اإلااصة : اإلاىظىصة في اإلاحزاهُت ألاولُت و اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت مشا٫

. بلخ...ؤظىع و ؤٖباء اإلاؿخسضمحن الضاثمحن: 901الخام باإلاهالح اإلاالُت و الباب : 900
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ُت و اإلاىاص، ووظه  ( BP.BS )اإلاحزاهِخحن الؿاب٣خحن : و َظا ألازحر ٖباعة ًٖ محزاهُت مشل_  ؤي بىٟـ ألابىاب الٟٖغ

الازخالٝ بُجهم ٨ًمً في ٖضم وظىص قٍغ جىاػن ألهه خؿاب خ٣ُ٣ي ٌؿخمض ٖلى ؤع٢ام خ٣ُ٣ُت و هخاثج 

ت اإلاىظىصة في محزاهُت ألاولُت و بهظا ج٨مً ألاَمُت ال٣هىي لهظا الخؿاب ألهه  خ٣ُ٣ُت ٨ٖـ ألاع٢ام الخ٣ضًٍغ

ٌُٗي الهىعة الخ٣ُ٣ُت للبلضًاث و لهظا ٧ان بلؼاما ٖلى ٧ل البلضًاث الٗغى ٖلى الض٢ت في بهجاػ َظٍ 

ت الٟاثٌ اإلاسجل و اإلاد٤٣  اإلاحزاهُت و التي حؿاٖض ٖلى جسُُِ للؿىىاث اإلاالُت ال٣اصمت مً زال٫ مٗٞغ

خماصاث و  زال٫ الؿىت اإلاالُت و َظا الؾخسضامه في اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت للؿىت الالخ٣ت و طل٪ مً زال٫ ٞخذ الٖا

ت تهم الؿ٩ان ٦ةًها٫ الكب٩اث اإلادلُت  ٘ الخىمٍى و التهُئت الٗمغاهُت  (بلخ ...جُهحر اإلاُاٍ، الٛاػ )ًغخب باإلاكاَع

 . للمضًىت
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دزاطت خالت لخىفُر عملُاث اإلايزاهُت العامت : اإلابدث الثالث

جوشَع ؤلاعخماداث : اإلاؼلب ألاوو 

" لواشم مكخب ػباعت و ججلُد " جىفُر هفلاث - 1

: جوشَع ؤلاعخماداث

 200.000.00لواشم مكخب ػباعت و ججلُد  608اإلاادة 

 11.091.250.00وؾاثل و مهالح ؤلاصاعة الٗامت  902الباب 

 5.000.000.00ألاماهت الٗامت  9022الباب الٟغعي 

خماصاث للماصة : 06الجدوو زكم  .(لىاػم م٨خب َباٖت و ججلُض  ) 608ًبحن جىػَ٘ ؤلٖا

 

: بؼاكت التزام: أوال

ًيكإ الالتزام هدُجت ٢ُام الؿلُت ااإلاسخهت لبلضًت ٖحن جاصلـ باجساط ٢غاع لخد٤ُ٣ ٖمل مٗحن، حؿخلؼم 

 .بهٟا٢ا مً ظاهبها ؤو بخضي الهُئاث الٗامت الخابٗت لها، و َى ًمشل بظغاء ًخم بمىظبه وكىء ه٣ٟت ٖلى طمتها

: كُفُت جىفُرها_ 

 .جخ٩ىن بُا٢ت الالتزام مً زالر مغبٗاث و هي الغنُض الؿاب٤ و مبلٜ الٗملُت و الغنُض الجضًض *

.  ألهه في اإلاحزاهُت لم ٨ًً لىا بٖخماصاث00الغنُض الؿاب٤ ُٞما ًسو ألازظ ٖلى الخؿاب و ٩ًىن *

خماصاث ألاولُت اإلاىظىصة في اإلاحزاهُت مشا٫ الباب *  ، 9022 ، الباب الٟغعي 902مبلٜ الٗملُت و هضون ُٞه ؤلٖا

.  صط َظا اإلابلٜ ٩ًىن في مبلٜ الٗملُت ٖلى بُا٢ت الالتزام200.000.00 لىا في اإلاحزاهُت 608اإلااصة 

خماصاث بٗض * ؤما الغنُض الجضًض في ألازظ ٖلى الخؿاب ٩ًىن هٟـ اإلابلٜ ؤًًا ألهىا لم ه٣م بهٝغ ؤلٖا

ا ٞحها :  لبُا٢ت ؤلالتزام ٖضة ؤق٩ا٫ و ؤَم البُاهاث التي البض جىاَٞغ

  .ط٦غ الؿىت اإلاالُت* 

. َبُٗت الالتزام ؾىاء ه٣ٟت ؤو ا٢خهاص* 

. ع٢م ؤلاؾىاص و َى الباب و الباب الٟغعي و اإلااصة* 

مالخٓاث اإلاهلخت و َى حؿمُت ؤلاؾىاص خؿب اإلاحزاهُت مشا٫ الباب وؾاثل و مهالح ؤلاصاعة الٗامت الباب * 

. الٟغعي ألاماهت الٗامت اإلااصة لىاػم م٨خب الُباٖت و الخجلُض

جٟهُل الالتزاماث و ٩ًىن ٖلى ْهغ بُا٢ت الالتزام و ًخٗل٤ بخٟهُل ما َى مىظىص صازل بُا٢ت الالتزام * 

. 12/12/2016 بلى ٚاًت 01/01/2016مً الٟترة  (لىاػم م٨خب الُباٖت و الخجلُض  )مشا٫ ألاماهت الٗامت 

. ٦خابت الالتزاماث باألخٝغ و ألاع٢ام* 

: ًخ٩ىن مل٠ بُا٢ت الالتزام مً

غ ج٣ضًمي -    .ج٣ٍغ

 .ؾىض َلبُت - 

. بُا٢ت الالتزام - 

اصة ؤي ماصة ؤو باب بال٣لم ٖلى : مالخٓت ًمى٘ في ٢اهىن اإلاداؾبت اإلاالُت ؤو ٢ىاهحن اإلاالُت ؤو الغ٢ابت اإلاالُت ٍػ

اإلاحزاهُت ُٞما ًسو الا٢خُإ لى٣ٟاث الخجهحز و الاؾدشماع ًجب بخًاع اإلاضاولت الخانت بالبرامج اإلاٗىُت 
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باال٢خُإ م٘ اخترام اليؿبت التي جدضص ٧ل ؾىت مالُت في ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ و التي مً اإلاٟغوى ال ج٣ل 

.  باإلااثت مً مجمٕى ه٣ٟاث الدؿُحر10ًٖ 

 ؤما ُٞما ًسو اإلاؿاَمت في الًغاثب اإلاباقغة ًجب بخًاع البُا٢ت اإلاداؾبُت مً َٝغ مهالح الًغاثب

ت وؿبت اإلاؿاَمت و التي ج٩ىن ٖلى خؿاب الغؾم ال٣ٗاعي و ألامال٥ البلضًت  الىالثُت للؿىت اإلاالُت اإلاٗىُت إلاٗٞغ

   الخ...

 : الشخص اإلاظؤوو عً جىفُر الالتزام_ 

لبلضًت ٖحن جاصلـ هي اإلاهلخت اإلاٗىُت بةٖضاص بُا٢ت الالتزام اإلاخٗل٣ت - ٢ؿم حؿُحر– مهلخت اإلاداؾبت 

ا مً  ُت و ًجب ؤن ًخم جإقحَر ٤ بٖضاص َظٍ البُا٢اث خؿب اإلاىاص و ألابىاب الٟٖغ باإلاحزاهُت و َظا ًٖ ٍَغ

 .َٝغ اإلاغا٢ب اإلاالي ختى جإزظ نٟت ال٣اهىهُت مً ؤظل ال٣ُام بدؿضًض اإلاهاٍع٠ و الى٣ٟاث

: الخصفُت: ثاهُا

 :كُفُت جىفُرها_ 

و جدضًض اإلابلٜ  (...بُا٢ت الالتزام، ؾىض الُلبُت، ٞاجىعة )هي مغخلت الخد٤ُ٣ و الخض٤ُ٢ مً الىزاث٤ اإلاداؾبُت 

. التخُذ 

  بٗض ؤن جإحي َظٍ الىزاث٤ بلى اإلاهالح اإلاٗىُت في البلضًت ًإزظ اإلاىعص ؾىض الُلبُت ماقغ ٖلُه للممىن زم 

 ًإحي باللىاػم بلى اإلاسؼن م٘ الٟاجىعة ٣ًضم له ؤمحن مسؼن ونل اؾخالم و ًً٘ جإقحرجه ٖلى الٟاجىعة مً ؤظل

. الضٞ٘ 

في َظٍ اإلاغخلت ج٣ىم مهلخت اإلاداؾبت بٗملُت الخض٤ُ٢ و الخإ٦ض مً اإلابلٜ التخُذ في الٟاجىعة و ؾىض 

. الُلبُت و ٦ظل٪ ال٨مُت التي صزلذ بلى اإلاسؼن م٘ ونل الاؾخالم 

مهلخت اإلاداؾبت هي اإلاهلخت اإلاٗىُت بٗملُت الخض٤ُ٢ و الخإ٦ض مً اإلابالٜ في : الشخص اإلاظؤوو بدىفُرها_ 

 .الٟاجىعة و ؾىض الُلبُت و مُاب٣تها ل٨مُت اللىاػم اإلاضزلت بلى اإلاسؼن 

: ألامس بالدفع: ثالثا

: كُفُت جىفُره_ 

  في َظٍ اإلاغخلت ج٣ىم مهلخت اإلاداؾبت باإلاُاب٣ت و الخض٤ُ٢ ما بحن الؿىض الُلبُت و الٟاجىعة و ونل

 .الاؾخالم 

 غ خىالت باؾم الضاثً خُض ٩ًىن في الخاهت ألاولى اؾم اإلاىعص، ٖىىاهه، خؿاب ظاعي : زم ج٣ىم بخدٍغ

ضًت، خؿاب مهغفي ضي، مغ٦ؼ اله٩ى٥ البًر  . البًر

 سها، و الؿىت اإلاالُت : في الخاهت الشاهُت  .هظ٦غ اإلاؿدىضاث اإلاشبخت للى٣ٟت م٘ ط٦غ ع٢م الخىالت، جاٍع

 ًخم جدضًض مىيٕى الى٣ٟت و مبلٛها : في الخاهت الشالشت. 

  (عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي  )ًجب ؤن ج٩ىن َظٍ الخىالت ممًُت مً َٝغ آلامغ بالهٝغ. 

 ىت، ؾىض َلبُت، و ونل الاؾخالم ٤ َظٍ الخىالت بٟاجىعة ماقغة مً َٝغ ؤمحن الخٍؼ  .ًجب ؤن جٞغ
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  غ ٦ك٠  اإلاىعص ؤو اؾمالظي ٌسجل ُٞه  ( 03ملخ٤ ع٢م  )و مً زم ج٣ىم مهلخت اإلاداؾبت بخدٍغ

 .اإلااؾؿت، مبلٜ الخىالت، ع٢م الخىالت 

  ىت ٤ بالخىالت و اإلاؿدىضاث اإلاشبخت لها بلى ؤمحن الخٍؼ  .زم ج٣ىم مهلخت اإلاداؾبت بةعؾا٫ ال٨ك٠ مٞغ

. مهلخت اإلاداؾبت هي اإلاهلخت اإلاؿاولت بدىُٟظ مغاخل ألامغ بالضٞ٘: الشخص اإلاظؤوو بدىفُره_ 

: الدفع: زابعا

: كُفُت جىفُر مسخلت الدفع

ىت  )في َظٍ اإلاغخلت ًغا٢ب اإلاداؾب الٗمىمي  غ  (ؤمحن الخٍؼ ت الؿاب٣ت لُخإ٦ض مً جٞى الٗملُاث ؤلاصاٍع

خماصاث اإلاالُت و بظغاء الٗمل اإلا٣هىص بالضٞ٘، بٗض طل٪ ًدغع اإلاداؾب خىالت الضٞ٘ لُهب اإلابلٜ في  ؤلٖا

ضًت ؤو في ق٩ل مبلٜ ه٣ضي لٟاثضة اإلاٗني   ضي الجاعي ؤو بىاؾُت خىالت بٍغ . (اإلاىعص  )الخؿاب البى٩ي ؤو البًر

ىت  )اإلاداؾب الٗمىمي : الشخص اإلاظؤوو لخىفُره َى الصخو اإلاؿاو٫ ًٖ ٖملُت الضٞ٘ مً  (ؤمحن الخٍؼ

غ خىالت الضٞ٘ لهالح اإلاىعص  . زال٫ جض٤ُ٢ في الىزاث٤ اإلاشبخت للى٣ٟت و جدٍغ

: جىفُر العملُاث: اإلاؼلب الثاوي

: جوشَع الاعخماداث- 1

 2.300.000.00جصلُداث كبرى   281اإلاادة 

اطُت و   953الباب  الخجهيزاث اإلادزطُت و الٍس

الثلافُت 

9.522.633.41 

 3.000.000.00اإلادازض ألاطاطُت  9530الباب الفسعي 

خماصاث للماصة: 07الجدوو زكم  .(جهلُداث ٦بري  ) 281ًبحن جىػَ٘ ؤلٖا

:  الالتزامبؼاكت 

ًيكإ الالتزام هدُجت ٢ُام الؿلُت اإلاسخهت لبلضًت ٖحن جاصلـ باجساط ٢غاع لخد٤ُ٣ ٖمل مٗحن، حؿخلؼم بهٟا٢ا 

 .مً ظاهبها ؤو بخضي الهُئاث الٗامت الخابٗت لها، و َى ًمشل بظغاء ًخم بمىظبه وكىء ه٣ٟت ٖلى طمتها 

:   (جصلُداث كبرى  ) 281مساخص جىفُر عملُاث الحظاب - 2

البؼاكت الخلىُت  : 01 اإلاسخلت 

٘ ا، جمط ى مً َٝغ عثِـ اإلاجلـ و عئؾاء الٟغوٕ التي  هي الىيُٗت اإلااصًت و اإلاالُت للمكاَع جىجؼ قهٍغ

خماص اإلاالي ىت و جدىي ع٢م و ٖىىان الٗملُت اؾم اإلا٣اولت الٖا .  ؤلا٢لُمُت و جاقغ مً َٝغ ؤمحن الخٍؼ

ا زال٫ الؿىت خُض ؤهه ًجب ج٣ؿُمها  في َظٍ اإلاغخلت ج٣ىم مهالح البلضًت بةخهاء اخخُاظاتها ٦ما و هٖى

. خؿب َبُٗت ه٣ٟاتها 

جدظير دفاجس الؼسوغ  : 02اإلاسخلت 

ًىهب صٞتر الكغوٍ ٖلى جدضًض الكغوٍ و ٦ُُٟاث و آظا٫ و ق٩لُاث ج٣ضًم الخٗهضاث التي ج٣غعَا البلضًت، 

ت لها . ٦ما ًدضص الكغوٍ الخ٣ىُت و اإلاالُت و ؤلاصاٍع

ًم٨ً للبلضًت ٢بل اهتهاء ؤظل جدًحر للٗغوى حٗضًل ؤو جخمت صٞتر الكغوٍ بمباصعة مجها ؤو عصا ٖلى   - 
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َلب جىيُذ مً اإلااؾؿاث اإلاهخمت، و في َظٍ الخالت ًجب ٖلى البلضًت بباٙل ظمُ٘ اإلااؾؿاث التي ٢امذ 

  .بسخب صٞتر الكغوٍ ًسً٘ ٧ل حٗضًل لضٞتر الكغوٍ بلى جإقحرة اللجىت البلضًت لله٣ٟاث

ؤلاعالن عً الاطدؼازة  : 03اإلاسخلت 

الن ٖجها في الجغاثض م٘ ؤلالها١  ٤ الاؾدكاعة، و ٩ًىن ؤلٖا ٩ًىن في الىالًت،  )ًخم اؾخجالب الٗغوى ًٖ ٍَغ

ت الخ٣ىُت  . (... اإلاضًٍغ

. جخم َظٍ الاؾدكاعة بلٛخحن الٗغبُت ؤو الٟغوؿُت- 

.  ٌسخب صٞتر الكغوٍ زال٫ ألاو٢اث ال٣اهىهُت للٗمل اإلاُب٣ت مً َٝغ البلضًت- 

٤ صٖىاث م٨خىبت جخًمً ماًلي-  : جخم صٖىة اإلاخٗاملحن بهٟت ٞغصًت ًٖ ٍَغ

 ت اإلاخٗامل  .الخدضًض الض٤ُ٢ لهٍى

 مىيٕى الاؾدكاعة. 

 ا٢ها بالٗغى  .الىزاث٤ اإلاُلىب بٞع

 ت ٞغ ش ظلؿت ٞخذ ألْا  .ؤظل ببضاء الٗغوى و جاٍع

 ؾبل الًُٗ في ٢غاع اإلاىذ اإلاا٢ذ   .

  .ال ٌؿمذ باإلاكاع٦ت في َظٍ الاؾدكاعة بال للمخٗاملحن الظًً ٢غعث البلضًت اؾدكاعتهم مؿب٣ا- 

مسخلت فخذ ألاظسفت : 04اإلاسخلت 

ا ظمُ٘ اإلاخٗاملحن ؤو مً ًٟىيىنهم ٦خابُا لهظا الٛغى-  ت في ظلؿت ٖلىُت ًدًَغ ٞغ .  ًخم ٞخذ ألْا

ٗها-  ت في ظلؿت مؿخمغة ال ًجىػ حٗل٣ُها و ال جإظُلها و ال ٞع ٞغ . ججخم٘ لجىت ٞخذ ألْا

ت، م٘ جىيُذ مًمىنها و مبالٜ الا٢تراخاث و -  ٞغ ش ونى٫ ألْا حٗض ٢اثمت الخٗهضاث خؿب جغجِب جاٍع

. الخسًُٟاث اإلادخملت

ت48مً َىا جخم ٖملُت ج٣ُُم الٗغوى، و جى٣ٗض زال٫ -  ٞغ ش او٣ٗاص ظلؿت ٞخذ ألْا   . ؾاٖت اإلاىالُت لخاٍع

ج٣ىم لجىت ج٣ُُم الٗغوى باؾدبٗاص الٗغوى ٚحر اإلاُاب٣ت و حٗمل ٖلى جدلُل الٗغوى البا٢ُت ٖلى - 

  :مغخلخحن

: و ًخم ٖلى مغخلخحن : جلُُم العسض الخلني- 1

ج٣ىم َظٍ اللجىت بة٢هاء الٗغوى ٚحر اإلاُاب٣ت إلاىيٕى و مدخىي صٞتر الكغوٍ و الٗغوى : اإلاسخلت ألاولى

٤ بالىزاث٤ ؤلا٢هاثُت اإلاُلىبت . التي لم جٞغ

لحن ما٢خا لل٣ُام بالترجِب : اإلاسخلت الثاهُت جخم في َظٍ اإلاغخلت الشاهُت صعاؾت الٗغوى اإلاالُت للمخٗهضًً اإلاَا

  .ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗاًحر التي ؤ٢غتها البلضًت

:  جلُُم العسض اإلاالي- 2

لحن ج٣ىُا الظًً جدهلىا ٖلى الٗالمت اإلاُلىبت بمىاؾبت ج٣ُُم -  ال ج٣ُم ؾىي الٗغوى اإلاالُت للمخٗهضًً اإلاَا

  .الخ٣ني

اإلاىذ اإلاؤكذ للصفلت : 05اإلاسخلت 

ل ناخب الٗغى ألا٢ل زمىا-  . ج٣ترح لجىت ج٣ُُم الٗغوى ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة الٗاعى اإلاَا
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ًخم َظا ؤلاظغاء في هٟـ الجغاثض التي جم وكغ  )ًبلٜ ٢غاع اإلاىذ اإلاا٢ذ بىٟـ ٦ُُٟاث الضٖىة بلى الاؾدكاعة - 

. (بٖالن ن٣ٟت ٞحها 

ًم٨ً ل٩ل ٖاعى مكاع٥ في الاؾدكاعة ؤن ٣ًضم َٗىا ٦خابُا في ٢غاع اإلاىذ اإلاا٢ذ لؤلقٛا٫ بلى لجىت البلضًت - 

.  ؤًام اإلاىالُت لخٗل٤ُ بٖالن اإلاىذ اإلاا٢ذ10لله٣ٟاث زال٫ 

٘ الًُٗ بلى ًىم الٗمل -  ش اإلادضص لٞغ بطا جؼامً الُىم الٗاقغ م٘ ًىم ُٖلت ؤو ًىم عاخت ٢اهىهُت ًمضص الخاٍع

. اإلاىالي

ا الجهاجي زال٫ -   ًىما اإلاىالُت اله٣ًاء آظا٫ الُٗىن و ًبلٜ َظا ال٣غاع بلى مخٗهض 15جهضع اللجىت ٢غاَع

. الُاًٖ

 ًىما مً 30ال ًم٨ً ٖغى مكغوٕ الاجٟا٢ُت ٖلى لجىت البلضًت لله٣ٟاث في خالت وظىص ًَٗ بال بٗض مغوع - 

ش حٗل٤ُ بٖالن مىذ اإلاا٢ذ   .جاٍع

مىذ الصفلت : 06اإلاسخلت 

. ٖىض نهاًت ٞترة الُٗىن ٌؿخضعى اإلاخٗهض الٟاثؼ بلى م٣غ البلضًت إلاىا٢كت بىىص الاجٟا٢ُت- 

. ًجب ؤن ٩ًىن الصخو اإلاٟىى مً َٝغ اإلاخٗهض إلاىا٢كت الاجٟا٢ُت مٟىى ٦خابُا لهظا الٛغى- 

طلبُاث و إًجابُاث جؼبُم جىفُر اإلايزاهُت العامت في بلدًت عين جادلع : اإلاؼلب الثالث

 :طلبُاث جؼبُم جىفُر اإلايزاهُت العامت في بلدًت عين جادلع: أوال

ل و اإلاخسهو إلصاعة مالُت البلضًت الؾُما ؤظهؼتها الخىُٟظًت اإلاىاٍ بها  _  غ الٗىهغ البكغي اإلاَا ٖضم جٞى

بٖضاص محزاهُت البلضًت و مخابٗت ألاصاء اإلاالي، و لظل٪ جإزحر ٦بحر ٖلى ألاصاء اإلاالي للبلضًاث و الغ٢ابت ٖلحها زانت 

ٟحن الضاثمحن و جإَُل اإلاىخسبحن بهٟتهم ٢اصمحن ظضص للبلضًت  ً اإلاؿخمغ للمْى في ْل ُٚاب ٖملُاث الخ٩ٍى

ً اإلاخسهو في اإلاالُت و مىاػهت البلضًت . الظًً ًٟخ٣ضون للخ٩ٍى

جضازل بحن نالخُاث اإلاغا٢ب اإلاالي و اإلاداؾب الٗمىمي ٧ىنهم ؤصواث للغ٢ابت ٖلى البلضًاث مً ٢بل وػاعة _ 

اإلاالُت و بهٟتهم ؤظهؼة ع٢ابُت جابٗت لها، ؤصث بلى ٖغ٢لت اإلاهام الدؿُحر الٗاصي لغثِـ البلضًت في جىُٟظ 

. اإلاحزاهُت

 جم بٖضاصَا مىظ ٖضة ٣ٖىص C2 و C1اٖخماص ٧ل مً اإلاغا٢ب اإلاالي و اإلاداؾب الٗمىمي ٖلى مضوهتي خؿاباث _ 

. و ال جخالءم م٘ اإلاخُلباث اإلاداؾبُت في الى٢ذ الغاًَ

ل اإلابالٜ مً باب بلى باب ؤو مً ماصة بلى ماصة بال في خاالث ٢لُلت هو ٖلحها ال٣اهىن الجؼاثغي و _  نٗىبت جدٍى

. لم ٌٗض الىٓغ ٞحها هٓغا للخُىعاث الخانلت في مجا٫ اإلاداؾبت، و التي حٗغ٢ل الؿحر الخؿً لخىُٟظ اإلاىاػهت

ٖضم جىا٤ٞ ج٣ضًغاث ؤلاًغاصاث اإلاسجلت في اإلاحزاهُت ألاولُت و ؤلاياُٞت م٘ ؤلاًغاصاث اإلادهل ٖلحها ٞٗال، في _ 

. ؤٚلب ألاخُان، ال ًخم جدهُل اإلابلٜ ال٨لي لهظٍ ؤلاًغاصاث

. ٖضم جيؿ٤ُ بحن آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي_ 

: إًجابُاث جؼبُم جىفُر اإلايزاهُت العامت في بلدًت عين جادلع: ثاهُا

 في مجاو الخىمُت اإلادلُت: 

. الخىمُت اإلادلُت ٖبر جغاب البلضًت_ 

. حٗبُض الُغ٢اث_ 
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ٗام ، الى٣ل  )اإلاؿاَمت في حؿُحر اإلاضاعؽ _  . (... ؤلَا

. تهُئت اإلاؿاخاث الخًغاء، و جىؾُ٘ بٌٗ اإلاغا٤ٞ_ 

حر مُاٍ نالخت للكغب_  . جٞى

  الاحخماعيفي اإلاجاو :

حر ؾ٨ً اظخماعي _  . جٞى

٘ الٛبن ٖلى بٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘  _  ٢ٟت عمًان ، بٖاهاث لظوي الاخخُاظاث الخانت و  )اإلاؿاَمت في ٞع

. (... اإلاؿىحن 

حر مىانب الكٛل_  . جٞى

حر التخت للمىاَىحن_  . جٞى

 اض ي  :في مجاو الثلافي و الٍس

اض ي_  . جسهُو وؿبت مً محزاهُت البلضًت للمجا٫ الش٣افي و الٍغ

ايُت_  . بٖاهت ظمُٗاث الش٣اُٞت و الٍغ

حر م٨خباث و مغا٦ؼ ز٣اُٞت_  . جٞى
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:  زالصت

٣ها، ٦ما  ت التي حؿحر ٞو ىا مً زال٫ َظا الٟهل ٖلى بلضًت ٖحن جاصلـ، و ٦ظا جدلُل اله٩ُلت ؤلاصاٍع حٗٞغ

:  جُغ٢ىا بلى ؤهىإ و بظغاءاث بٖضاص و جىُٟظ محزاهُت بلضًت ٖحن جاصلـ، و مما ؾب٤ اؾخيخجىا ماًلي

جدخىي محزاهُت بلضًت ٖحن جاصلـ ٖلى ٖضة وزاث٤ مالُت ؤال و هي اإلاحزاهُت ألاولُت، اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت و _ 

 116الخؿاب ؤلاصاعي، م٣ؿمت بلى ٢ؿمحن ٢ؿم الدؿُحر و ٢ؿم الخجهحز و الاؾدشماع، جخ٩ىن ٧ل محزاهُت مً 

. نٟدت ٧ل نٟدت جدخىي باب ًىضعط جدخه اإلاىاص الخانت به مهىٟت بلى بًغاصاث و ه٣ٟاث

جسً٘ ٧ل مً اإلاحزاهُت ألاولُت، و اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت و الخؿاب ؤلاصاعي ؤزىاء ٖملُت بٖضاصَم بلى مغاخل _ 

٤ ما هو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي  ذ و مهاص٢ت ٞو . مخٗضصة مً جدًحر، جهٍى

٤ اإلاغاخل الخالُت_  ؤلازباث، الخهُٟت، ألامغ : جمغ ٖملُت جىُٟظ ؤلاًغاصاث باليؿبت إلاحزاهُت بلضًت ٖحن جاصلـ ٞو

الالتزام بالى٣ٟت، الخهُٟت و ألامغ : بالخدهُل و الخدهُل، ٦ما جمغ ٖملُت جىُٟظ الى٣ٟت بشالر مغاخل و هي

. بالهٝغ

 _ ٌ ٌ حؿضًض، ٞع حٗخمض ٖملُت جىُٟظ محزاهُت بلضًت ٖحن جاصلـ وزاث٤ جمشل خىالاث الضٞ٘، جدهُل، ٞع

. الخ...صٞ٘، جتخُذ ؤزُاء
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ٌٗخبر اإلاىيٕى اإلاُغوح بالٜ ألاَمُت باليؿبت للماؾؿاث الٗمىمُت و الخانت ألهه ٌٗبر ًٖ نىعة ؤع٢ام ًٖ 

وكاٍ ا٢خهاصي و بصاعي و اظخماعي، ٞاإلاحزاهُت جدضص اإلاٗاًحر اإلاُلىب الىنى٫ بلحها و جىضح الازخالٝ بحن 

ت مً ؤظل اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت . الىخاثج الٟٗلُت و اإلاُٗاٍع

هص جىفُر عملُاث اإلايزاهُت العامت ًؼبم كواعد اإلاداطبت العمومُت : لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ؾاب٣ا

في اإلاؤطظاث العمومُت ؟ 

مً زال٫ الضعاؾت التي ٢مىا بها خى٫ مىيٕى جىُٟظ ٖملُاث اإلاحزاهُت الٗامت بالخُغ١ بلى ظمُ٘ ظىاهب 

ت ؤو مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢مىا بها في بلضًت ٖحن  اإلاىيٕى ؾىاء مً هاخُت اإلا٨دؿباث الىٍٓغ

. جاصلـ

: جم٨ىا مً الىنى٫ بلى الىخاثج الخالُت

ت إلقبإ الخاظاث الٗامت و ؤلاًغاصاث : هخائج الفسطُت ألاولى   اإلاحزاهُت الٗامت هي ج٣ضًم الى٣ٟاث الًغوٍع

ت . الًغوٍع

اإلاحزاهُت الٗامت هي وز٣ُت التي ج٣ضع مجمٕى ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث الخانت بدؿُحر و الاؾدشماع و ه٣ٟاث الخجهحز، 

وهي ٦ظل٪ جى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت إلاا جى٣ٟه ؤو ما جدهله مً مبالٜ زال٫ مضة ػمىُت مدضصة ج٣ضع بؿىت واخضة، 

. و ح٨ٗـ محزاهُت مما جدخىي مً ه٣ٟاث و بًغاصاث و اإلابالٜ اإلاغنىصة ل٩ل مجها

جىُٟظ ٖملُاث اإلاحزاهُت الٗامت ًخم مً زال٫ جىُٟظ ٖملُاث الى٣ٟاث و جدهُل : هخائج الفسطُت الثاهُت

. ؤلاًغاصاث

ؤلازباث، الخهُٟت، ألامغ : جخم ٖملُت جىُٟظ ؤلاًغاصاث باليؿبت للمحزاهُت الٗامت مً زال٫ اإلاغاخل الخالُت

الالتزام بالى٣ٟت، الخهُٟت و : بالخدهُل و الخدهُل، ٦ما جخم ٖملُت جىُٟظ الى٣ٟاث مً زال٫ اإلاغاخل الخالُت

.   ألامغ بالهٝغ

: جوصُاث الدزاطت

مً ؤظل الىجاح في بٖضاص و جىُٟظ محزاهُت الٗامت للبلضًت وظب الاؾدشماع في الجاهب البكغي، باٖخباٍع ٢اثض و _ 

حن و اإلاىخسبحن اإلادلُحن ٖلى خض ؾىاء ً اإلاؿخمغ لئلصاٍع . مدغ٥ الخُٛحر، م٘ التر٦حز ٖلى الخ٩ٍى

اصة مضازُلها_  اصة مً وؿب خىانل الجباثُت اإلاسههت للبلضًت لٍؼ . الٍؼ

٤ ال٣اهىن الظي  (اإلاغا٢ب اإلاالي و اإلاداؾب الٗمىمي  )يغوعة الخيؿ٤ُ و الاوسجام بحن ألاظهؼة الغ٢ابُت _  ٞو

ًد٨م مهامهم و ًمشل خل للخ٣لُل مً اإلاسالٟاث و الخجاوػاث، بدُض ٧ل َُئت م٩لٟت بالغ٢ابت ج٨مل الهُئت 

ألازغي مً ؤظل يمان الؿحر الخؿً لؤلظهؼة الغ٢ابُت، و َى ألامغ الظي جٟخ٣غ بلُه البلضًت ؾىاء ٧اهذ ع٢ابت 

. ٢بلُت ؤو بٗضًت

٤ الاؾخٟاصة مً ظمُ٘ اإلاىاعص ٢هض بخضار جىاػن بحن الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث و _  وي٘ زُِ مد٨مت ًٖ ٍَغ

 ً َظا ال ًخإحى بال مً زال٫ الغ٢ابت الهاعمت التي جمى٘ ؾىء الدؿُحر و الاؾخٛال٫ الال٣ٖالوي و طل٪ بخ٩ٍى

لت و ٞٗالت جماعؽ مهامها بهٟت ظُضة . بَاعاث مَا

 _ ٤ ٘ لخُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي الخام بال٣ُإ الٗمىمي في ؤ٢غب آلاظا٫، و الظي جم بٖضاصٍ ٞو الخىظه الؿَغ

 .اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، و الظي ٌؿمذ بةٖضاص محزاهُت ٖامت ؤ٦ثر مىزى٢ُت و مهضا٢ُت
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: آفاق الدزاطت

: في ألازحر ًم٨ً اٖخباع َظا البدض بضاًت لضعاؾاث و بدىر ؤزغي، لظا ه٣ترح اإلاىايُ٘ الخالُت

. جدضًض الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في البلضًاث_ 

. مٗاًحر و ماقغاث ألاصاء اإلاالي في البلضًاث_ 

. بحن الٟٗالُت و حُُٗل ألاصاء (ع٢ابت اإلاغا٢ب اإلاالي و اإلاداؾب الٗمىمي  )الغ٢ابت الؿاب٣ت ٖلى البلضًاث _ 

. عجؼ محزاهُت البلضًت_ 

.بظغاء صعاؾت م٣اعهت بحن محزاهُتي البلضًت و الىالًت_ 
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